LISTA DE MATERIAIS 2018
INFANTIL II
Materiais de Uso Individual
1 camiseta (Tamanho maior do que a criança usa, para aulas de Arte)
**1 caixa plástica resistente com tampa (medida mais ou menos 20 cm x 35 cm x 11 cm)
**1 pedaço de plástico leitoso medida 0,50 x 0,50
1 copo de plástico resistente para aula de Arte
1 toalha de mão para aula de Arte
20 etiquetas personalizadas para uso em classe (Pimaco tamanho A5Q-3465 (nome completo
estágio – período)
3 tubos de cola 90 grs. (tenaz ou cascolar)
8 colas bastão (para 1º e 2º semestres)
1 caderno de desenho espiral grande com 48 folhas (sem folhas de seda entre as mesmas)
1 caderno brochura capa dura 40 folhas, formato 190mm x 248mm
2 caixas de lápis 24 cores Faber Castell, para 1º e 2º semestre (identificar cada lápis com
etiqueta e nome completo do aluno)
1 caixa de canetinhas Hidrocor 12 cores, (identificar cada caneta com etiqueta e nome
completo do aluno)
1 estojo com zíper (com duas divisórias)
1 caixa de giz curtom com 12 cores
2 caixas de massa para modelar com 12 cores (gut soft)
1 caixa de guache com 12 cores
8 lápis preto nº 2 para 1º e 2º semestres
2 borrachas macias
1 apontador com lixeira
** 1 pincel chato nº 14
**1 tesoura sem ponta (marca Mundial)
**1 pasta de papelão com ferragem – cor vermelha
**1 pasta plástica transparente cor vermelha com elástico – LM 2,0
2 cartelas de adesivos – motivos infantis
1 pote plástico para guardar giz de cera (tamanho pote de margarina 500g)
1 jogo educativo de acordo com a faixa etária do aluno
1 kit eco cores moldura 7 cores/ pacote 35 folhas
1 livro de história de acordo com a faixa etária do aluno

Materiais de Uso Coletivo
2 blocos de Canson A4 gramatura 140 – marca jandaia
1 rolo de fita crepe

ATENÇÃO: ITENS COM ** PODERÃO SER REUTILIZADOS ESTANDO EM BOM ESTADO
DATA PARA ENTREGA DE MATERIAIS
DE 24/01 A 26/01/18
DAS 8 H ÀS 11H e DAS 13H ÀS 16H
ATENÇÃO

1) O RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ ESTAR DISPONíVEL PARA A
CONFERÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FUNCIONÁRIO DA ESCOLA QUE FARÁ O
RECEBIMENTO DESTES.
2) TODOS OS MATERIAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM NOME
COMPLETO- ESTÁGIO – PERÍODO
3) TODOS OS ALUNOS DEVERÃO ESTAR COM OS MATERIAIS NO 1º DIA DE AULA.

