LISTA DE MATERIAL 2018
ETAPA I / ETAPA II
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Caixa de giz de cera - 12 cores
Tubo de cola branca - 90 gr
Caderno de brochura grande - 96 folhas
Caderno de desenho
Bloco de papel canson A4 branca
Pacote com 500 folhas sulfite A4
Caixa de tinta guache - 12 cores
Pincel nº 12
Caixa de cola colorida - 6 cores
Brinquedo Pedagógico ( Jogo da Memória / Quebra Cabeça/ Jogo
de Encaixe)
Caixas de massa de modelar soft
Metro de contact transparente
Folhas de E.V.A - cores diversas
Folhas de E.V.A - com gliter preto / prata e aveludado vermelho
Pacote pequeno de algodão branco
Pacotes de lantejoulas - tamanho 10
Botões decorativos sortidos
Pacote de etiquetas redondas (TP-16)
Pacote de palito de sorvete
Rolo de durex colorido
Rolo de durex
Rolo de fita crep
Rolos de fita dupla face
Cartelas de adesivos (Personagens)
Metros de T.N.T
Metros de fita de cetim
Folha de papel craft
Folhas de cartolinas
Caixa arquivo plástica
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Lápis preto grafite
Caixas de lápis de cor grande - 12 cores
Apontadores de plástico com depósito
Borrachas grandes e macias
Tesoura sem ponta
Estojo grande
Tubos de cola bastão
Pacote de bexiga colorida (50 unidades)
Pacote de pena colorida
Caixas de lenço de papel
Folha de papel dobradura (cores diversas)
Folhas de crepom
Folhas de papel color set
Folha de papel cartão
Esponja de banho
Refil de cola quente fino
Refil de cola quente grossa
Camiseta grande para pintura
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MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
Necessaire
Escova de dente
Creme dental
Toalhinha pequena
Garrafinha de água

Observações:
A lista dos livros paradidáticos será enviada posteriormente.
Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno.
 O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugere-se bordar ou escrever por dentro,
próximo à etiqueta, o nome da criança para prevenir eventuais perdas/trocas (por
questão de segurança, não bordar/ escrever o nome por fora).
 A Agenda Escolar serve para registros e comunicação família/escola, por isso deve
estar diariamente na mochila.
 Em caso de haver necessidade de algum outro tipo de material para projetos
específicos, o mesmo será solicitado durante o ano letivo.

