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MATERNAL I (Mini)
Materiais de uso individual que deverão ser
entregues personalizados
01- Pincel nº 14
02 - Caixas de giz de cera
01 - Brinquedo pedagógico – peças grandes
04 - Caixas de massa de modelar para reserva 02 Toalhinhas de mão (com o nome marcado) 01 - Avental
de pintura e uma camiseta manga longa infantil
01 - Caixa de sapato encapada
02 - Pacotes de lenços umedecidos. Fraldas (caso o
aluno ainda use)
Materiais de uso coletivo
01 - Resma de papel (A4).
05 - Caixas de lenço de papel
01 - Caixa de band-aid (pequena)
01 - Pacote de guardanapo de papel
01 - Pacote de colher e prato descartável
02 - Pacotes de bexiga nº 9
01 - Pomada para assadura (caso a criança ainda use)
01 - Pomada hirudoid gel pequena
05 - Folhas de cada de EVA rosa, verde, vermelho,
amarelo, laranja,
02 - EVA peluciado
02 - EVA estampado
01 - Papel cartão
02 - Papel Crepom
02 - Sedas
01 – EVA com gliter
01 - Refil de cola quente
fino/01 grosso
01 - Metro de TNT de qualquer cor
02 – Colas brancas / 01 Cola em bastão/
01 - Cola de precisão/01 Cola colorida
01 – Rolo de dupla face
01 – Fita crepe
01 – Rolo de fitilho
10 – botões sortidos
01 - Lixa de pedreiro para trabalhar texturas
01 - Caixa de algodão pequena
01 - Pacote de rolha
01 – Prato nº4
01 – Tela de pintura 20x20
01 – Pote de tinta guache grande nas cores azul,
amarelo, vermelho, verde e marrom
01 – Kit do artista (01 caixa papel A4 estampado)
01- Cola adesiva multiuso instantânea
Retalhos de tecido.
01 – Palito de sorvete, pazinha
01 – Purpurina
01 – Lantejoula
01 – Jogo americano

Reunião de Pais da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental: dia 08/02/2018, às 18 horas.
Início das aulas: 19 de fevereiro de 2018

