Educação Infantil III (Jardim I)

• 01 pasta com grampo azul de plástico
• 01 estojo de zíper com 3 divisórias (exceto de madeira)
• 01 tesoura sem ponta Mundial ou Tramontina (gravado com o nome)
• 01 borracha
• 01 apontador com depósito
• 01 cola bastão grande ou cola Neon da Acrilex
• 01 caderno brochura grande de capa dura 96 folhas
• 01 caixa de giz de cera médio/triangular (Faber Castell) ou Meu 1º Giz da Acrilex
• 02 livro de história infantil
• 01 Bloco de papel colorido (cores fortes)
• 01 pacote de palito de sorvete colorido
• 01 pacote de palito de churrasco
• 01 caixa de Tempera Guache Fantasia Metallic da Acrilex
• 01 pote de alfabeto móvel E.V.A.
• 01 papel Kraft
• 01 lixa
• 01 jogo de caneta hidrocor (Acrilex ou Faber Castell
• 01 balde de areia
• 02 saquinhos de olho móvel nº 10
• 02 caixas de lápis de cor (24 cores) com nome em todos os lápis (Faber Castel- Norma ou
Acrilex)
• 01 tubo de cola grande Tenaz
• 02 lápis grafite triangular
• 03 folhas de papel crepom
• 02 blocos de papel canson A 4
• 01 bloco de canson A 3
• 02 rolos de fita crepe
• 01 caixa de cola gliter
• 02 revistas para recorte

Educação Infantil III (Jardim I)
• 03 caixas de palitos fósforo
• 02 potes de massa de modelar (Soft- 150g Acrilex)
• 03 pacotinhos de lantejoulas nº 10
• 05 Refis de cola quente (sendo 1 grosso e 4 finos)
• 06 folhas de E.V.A (sendo 3 liso, 2 plush e 1 decorada)
• 10 etiquetas
• 1 pacotinho de forminhas nº 6 ou 8
• 20 sacos plásticos com furos
• 50 folhas de papel sulfite branco (tamanho A4)
• 20 cm de tecido para patchwork
Material para uso diário:
§ 01 estojo com zíper contendo: 01 pasta dental
§ 01 escova dental
§ 01 toalhinha de boca
§ 01 sabonete líquido pequeno
§ 01 pente de cabelo
Na mochila: 1 garrafinha para água - Lenço de papel
OBS: TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR ETIQUETADOS COM O NOME DA CRIANÇA.
NÃO NOS RESPONSABILIZAREMOS POR MATERIAL SEM NOME
As marcas de alguns materiais são apenas sugestões, não sendo obrigatória a compra.

