MATERNAL I
Materiais que deverão ser entregues
personalizados (incluir o nome do aluno)
01- Pincel nº 14
02 - Caixas de giz de cera (gizão)
01 - Brinquedo pedagógico – peças grandes
04 - Caixas de massa de modelar para reserva
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)
01 – Jogo americano
01 – Canetinha coloridas (Grossa)
01 - Pomada para assadura (caso a criança ainda use)
01 - Pomada hirudoid gel pequena
01 pct – Lenço umedecido
02 – Tela de pintura 20x20
01 – Kit do artista (01 caixa papel A4 estampado)
01 – Toalhinha de mão

Materiais (não personalizado)
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
05 - Folhas de cada de EVA azul, verde, vermelho,
amarelo, laranja,
02 - EVA peluciado
02 - EVA estampado
01 - Papel cartão
02 - Papel Crepom
02 – Cartolina branca
02 - Sedas
01 – EVA com gliter
01 - Refil de cola quente
fino/01 grosso
01 - Metro de TNT de qualquer cor (2m)
02 – Colas brancas / 01 Cola em bastão/
01 Cola colorida
01 – Rolo de dupla face
01 – Fita crepe
01 - Durecão
01 – Rolo de fitilho

10 – botões sortidos
01 - Lixa de pedreiro para trabalhar texturas
01 - Caixa de algodão pequena
01 - Pacote de rolha
03 – Prato nº4
01 – Pote de tinta guache grande nas cores azul, amarelo,
vermelho, verde e marrom
01- Cola adesiva multiuso instantânea Teck bono
Retalhos de tecido.
01- Pote pequeno de gliter
01 – Pacote de lantejoulas
01 – Arame fino
01 – Lã
01 metro de tule (qualquer cor)
01 – Rolo de barbante
01 – Pacote de prendedor de roupas
01 – Pacote de olhos móveis (P e G)
01 – Rolo de fita de TNT
02 – Cartolina branca
01 – Palito de sorvete, pazinha (Colorido e sem cor)

Reunião de Pais da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental: Dia 07/02/2019, às 18h30min.
Início das aulas:11 de fevereiro de 2019

