LISTA DE MATERIAL – EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL I A e B – 2017 (02 ANOS)
MATERIAIS PARA FICAR NA MOCHILA
2 mudas de roupa com cueca ou calcinha, meia e
sapato;
1 saquinho plástico para eventual roupa suja
1 toalha para o lanche;
Agenda da Escola devidamente preenchida pela
família;
MATERIAIS IDENTIFICADOS PARA FICAR NA ESCOLA
1 toalha para as mãos (todas as sextas-feiras irá pra
casa para ser lavada, devendo retornar na segundasfeiras);
1 copo para água com bico dosador (todas as sextasfeiras irá pra casa, para ser lavada devendo retornar
na segundas-feiras);
2 fotos do estudante, tamanho 3x4;
1 camiseta para pintura manga longa e com punhos
(1 tamanho maior);
1 pincel brocha (456, 460, 488) com cerdas moles;
1 pasta plástica transparente (para guardar as
produções dos alunos);
1 caixa plástica grande resistente para guardar seus
brinquedos;
1 almofada;
MATERIAIS SEM IDENTIFICAÇÃO PARA FICAR NA ESCOLA
1 caneta para retroprojetor;
50 folhas de sulfite 60, brancas;
20 folhas sulfite 40, coloridas;
50 folhas A3, sulfite 60 brancas;
20 folhas A3, sulfite 60 coloridas;
1 pacote de lumipaper;
20 copos descartáveis;
1 folha de papel crepom (verde, amarelo, azul ou
vermelho);
2 folhas de celofane;
1 folha de nacarado;
1 folha de E.V.A. liso (verde, vermelho, azul, amarelo,
branca, preta ou marrom);
1 folha de E.V.A. felpudo;
2 folhas de E.V.A. com glitter;
2 m de TNT colorido;
1 durex largo;
5 plásticos com furo;
1 rolo de fita 3M parda;
1 jogo de canetões com ponta vai e vem (06 cores);
6 unidades de cola colorida;
1 cola branca;
1 TNT com estampa da bandeira do Brasil;
1 caixa de tinta a dedo;
1 tubo de cola dimensional normal e com glitter;
4 potes (150gr) de massa de modelar soft;

1 pacote de balões coloridos (misto) tam. 9;
1 livro literário infantil resistente;
1 jogo pedagógico em madeira;
1 brinquedo sonoro;
1 bola plástica colorida média;
5 cartelas de adesivos motivo infantil;
2 pacotes de lenços umedecidos;
2 rolos de papel higiênico macio (para nariz);
1 repelente spray;
1 protetor solar;
1 caixa de luvas com 20 unidades (para quem usa
fraldinha);
1 pacote de pratos descartáveis;
1 kit baldinho de areia;
3 pares de olhos com movimento, redondos – 7mm
3 pares de olhos de bichinhos, coloridos.
MENINAS
1 pacote de borrachinhas para o cabelo;
1 caixa de cotonetes;
1 caixa meu 1º giz de cera;
1 kit de massinha de modelar (forminhas);
1 pacote de forminhas de docinhos;
1 pacote de lantejoulas médias;
1 creme para pentear;
1 boneca ou urso de pelúcia;
1 conjunto de panelinhas;
MENINOS
1 carrinho médio;
1 conjunto de animais de fazendinha;
Gel para cabelo;
1 pacote de algodão;
1 caixa de giz de cera de madeira;
1 pacote de palito de picolé;
1 pacote de lantejoulas grandes;
1 pacote de canudo de dobrar (flexíveis).
1 pacote de colheres descartáveis;
PROJETO AUTOR PRESENTE 2017: Após o início do ano
letivo 2017 será solicitada uma obra literária referente
ao “Projeto Autor Presente”.
IMPORTANTE: Todo o material individual deverá vir com
o nome do aluno, inclusive uniformes, potes e
lancheiras.
No dia 13/02/17 entrega dos materiais e reunião com
os pais às 18h. Do dia 14 ao dia 17, as crianças em fase
de adaptação terão aulas até às 16h.
É OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME ESCOLAR
COMPLETO, DIARIAMENTE, INCLUSIVE O MOLETOM
COM EMBLEMA DA ESCOLA.

