LISTA DE MATERIAL 2019 - INFANTIL II
Material de uso coletivo
05 bastões de cola quente grossa
01 tubo de cola bastão (90gr)
03 pacote de bexiga nº9 (azul,verde e rosa)
02 pacotes de palito de sorvete (natural)
03 potes de glitter (azul,verde e amarelo)
01 rolo de fita crepe (48mm)
01 rolo de fita dupla face larga (12mm)
01 rolo de durex grande e largo (50mm)
02 revista para recorte (podendo ser usada, porém em perfeito estado)
02 gibis Turma da Mônica
02 folhas de cartolina (branca)
01 pacote de papel color set A4 (colorido)
02 folhas de papel cartão (colorido)
04 folhas de EVA (azul escuro, vermelho ,marrom e estampado)
04 folhas de EVA com glitter (roxo , rosa, marrom e azul)
04 folhas de papel celofane colorido (1 azul, 1vermelho,1 amarelo e 1 verde)
500 folhas de papel sulfite branca A4 (gramatura 75g/m2– para xerox) Report
(OBS: outra gramatura e outro formato não passam na Máquina de Xerox)

5m de TNT (vermelho)
01 tesoura sem ponta (com o nome do aluno gravado)
01 avental para aula de arte
01 caderno de desenho capa dura grande (com o nome do aluno)
01 pacote de lantejoula
01 quebra-cabeça de 20 peças
Material (identificado) que deverá ficar na mochila todos os dias
01 toalha de mão
01 pacote de lenço umedecido
01 caixa de lenço de papel
01 troca de roupa
01 garrafinha de água
01 pasta transparente fina com elástico tamanho A4
01 estojo grande com três divisões (para lápis de cor, giz de cera e canetinha)
01 caixa de giz de cera Triangular grosso (12 cores)
01 caixa de lápis de cor triangular grosso (12 cores ou 24 cores)
01 estojo de canetas hidrográficas (12 cores)
01 apontador com reservatório
03 lápis pretos nº4 trifásico jumbo
02 borrachas grandes e macias
01 flanela

SEMANA DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
29.01.2019 a 01.02.2019
NÃO RECEBEREMOS OS MATERIAIS NOS PRIMEIROS DIAS DE AULA, VISANDO O BEM ESTAR
DOS ALUNOS E A QUALIDADE DO TRABALHO PEDAGÓGICO REALIZADO.
À DIREÇÃO

