LISTA DE MATERIAL – EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL II – 2017 (04 ANOS)
MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA:
1 toalha higiênica para o lanche( como nome);
Garrafa para água;
1 boné;
Agenda da escola devidamente preenchida pela
família;
MATERIAIS IDENTIFICADOS PARA FICAR NA ESCOLA:
2 fotos da criança tamanho 3x4
1 foto da criança tamanho 10X15 ou 15X20
1 foto mãe e filho;
1 foto pai e filho;
CDs velhos
Caixa plástica resistente para guardar brinquedos;
1 fantoche;
1 camiseta grande de manga longa para pintura;
1 pincel n 14;
1 rolinho pequeno para pintura;
1 caixa de sapato forrada;
1 pasta plástica transparente com elástico;
1 tesoura de boa qualidade sem ponta(se canhoto
comprar tesoura para canhoto);
MATERIAL SEM NOME PARA FICAR NA ESCOLA
PARA MENINAS:
1 caixa de giz de cera grosso triangular;
1 argila;
1 pct de lantejoulas grandes;
1 pct de forminha de docinho;
1 pct palito de picolé;
1m contact transparente;
1 brinquedo (cozinha, salão de beleza, ...);
1 boneca;
1 pct de garfinho descartável;
PARA MENINOS:
1 caixa de lápis de cor;
1 pct de balões coloridos;
1 cx de cotonete;
1 pct palito de churrasco;
1 pct de lumipaper;
1 brinquedo (fazendinha, ferramenta, ...);
1 carrinho;
1 pc de colher descartável;
PARA TODOS:
3 revistas velhas para recorte com conteúdo;
150 folhas sulfite 60, brancas;
50 folhas sulfite 60, coloridas;
1 bloco canson A3, folha grossa;
1 folha dobradura;
1 folha de papel laminado;
1 folha papel micro ondulado;
2 folhas papel celofane colorido;

1 folha papel color set;
10 plásticos de classificador sem furo;
1 bola plástica media de boa qualidade;
1 jogo de canetões 12 cores (ponta vai e vem);
2 potes de tinta tempera 250 ml;
1 pote tinta de tecido;
2 potes de massa de modelar soft 500 gr;
1 caixa massa de modelar (plastilina) ;
1 conjunto de brinquedos ou forminhas para massinha
de modelar;
1 lixa de fogão grossa;
1 rolo de fita adesiva (crepe parda);
2 tubos de cola branca 90 gr;
2 colas EVA branca;
1 pct de lenços umedecidos;
1 caneta de retroprojetor;
2 m de TNT colorido liso;
1 m de TNT estampado;
20 botões diversificados;
1 cx de cola colorida (6 unidades);
1 tubo de cola gliter de boa qualidade;
3 colas relevo dimensional;
2 folha de EVA com gliter (tamanho cartolina);
1 folha EVA lisa (tamanho cartolina);
3 rolhas;
1 corda para pular;
1 jogo pedagógico ou peças de montar para a idade;
1 quebra-cabeça para a idade;
1 livro de literatura infantil capa dura;
1 pct de guardanapos;
1 pct copos descartáveis;
½ m de algodão cru (espessura média);
½ m de tecido de chita;
1 m de fibra;
1 conjunto balde para areia;
1 rolo de fitilho.
5 envelopes pardos tam A3
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.
O início do ano letivo será no dia 13/02/17 com aula para
todos os alunos e entrega do material às 13h e 30min,
neste 1º dia a saída dos alunos será às 16h.
Do dia 14 ao dia 17, os alunos novos na Escola, que
estiverem em fase de adaptação, poderão sair às 16h.

É OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME ESCOLAR
COMPLETO, DIARIAMENTE, INCLUSIVE O MOLETOM
COM EMBLEMA DA ESCOLA.

