Lista de Material 2018
MATERNAL II
ARTES, DESENHO E PINTURA
01 Agenda (adquirida na escola)
01 Caderno de desenho (encapado com plástico
amarelo)
100 Folhas de papel sulfite A4 Branco
02 Blocos colorido A4
20 Sacos plásticos ofício (10 A3 e 10 A4)
01 Pasta polionda amarela
01 Rolo de fita crepe
01 Rolo de durex largo
02 Tubo de cola 110g
02 Tubo de cola bastão
01 Tesoura sem ponta
01 Apontador jumbo
01 DVD-R
01 CD
01 Tela para pintura 40x40
02 Potes de tinta guache 250 ml
01 Pincel n° 24
01 Rolinho para pintura de 05 cm
01 Batedor para pintura nº 06
02 Potes de massa de modelar à base de amido 500 g
01 Caixa de Ecogiz de cera
01 Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores

01 Conjunto de caneta hidrocor jumbo 06 cores (ponta
grossa)
01 pote de anilina comestível
01 Pacote de palito de sorvete
01 Pacote de penas coloridas
01 Pacote de lantejoula
01 Balde de areia com pá (grande)
01 Camiseta maior que o tamanho da criança (para
atividade de pintura)
04 Metros de TNT
01 pacote de forminha para massinha
01 Metro de plástico transparente (grosso)
06 Placas de E.V.A texturizado
06 Folhas de papel crepom.
01 Saquinho de olho móvel médio
02 fitilhos
01 lastex
06 Refis de cola quente
01 Jogo de blocos de encaixe
01 Livro Paradidático(será solicitado no início das
aulas pela professora)

- Material apostilado Opet, adquirido na escola.

OBS: Os livros serão devolvidos ao término do ano letivo, ficando facultativo aos responsáveis
aceitaremos os mesmos como doação para o acervo da biblioteca.
UNIFORME
UNIFORME DE FUTEBOL (MENINOS)
Camiseta e shorts do time preferido.

BALLET (MENINAS)
Collant, saia, meia-calça, faixa e sapatilha.
(tudo na cor rosa claro)

INFORMAÇÕES





Início das aulas para Berçário, Integral e Semi 10/01 (quarta-feira);
Início do ano letivo para o meio período 24/01 (quarta-feira) da Educação Infantil;
Entrega do material na escola 18/01 (todo o material deverá conter o nome do aluno)
TODO MATERIAL E UNIFORME DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM NOME DO ALUNO.

▪ O material é de uso pessoal e exclusivo do aluno

