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Quant.

MATERIAIS

04

Lápis de escrever(pretos e finos)

01

Apontadores com depósito para lápis fino

02
01
01
04
02
02
01
01
01
01
01
01
01

01
02
01
01

Borrachas
Tesoura sem ponta (sugestão: Tramontina)
Pasta portfólio A4 com 100 plásticos grossos (a capa deverá ser
decorada e identificada pela família)
Folhas de E.V.A. (tamanho 40x60cm, sendo 02 marrons e 02 laranjas)
Pacotes de papéis coloridos (A4 120g/m², Filipinho 8 cores
Envelopes (branco 41x31)
Tela para pintura (sem desenho, 40x40cm)
Pincel nº 04 (Condor, do cabo amarelo, grande e grosso,)
Pincel nº 18 (Condor, do cabo amarelo, grande e grosso,)
Caixa de lápis de cor grande/comprido (12 cores)
Caixas de massa de modelar (12 cores) Sugestão: Soft .
Estojo de hidrocor grande e grosso (12 cores)
Compasso
Estojo contendo lápis de escrever, lápis de cor, apontador, borracha,
tesoura sem ponta, cola. Esse estojo ficará na bolsa.
Régua de 30 cm
.
Caderno brochura simples 96 folhas (sem estampa na capa)
Caderno de desenho grande gramatura 150g/m²

02

Caderno brochura (capa dura) 40 folhas
Tubo de cola branca 90g (sugestão: Tenaz ou que seja líquido mais
pastoso)
Metros de TNT (sendo 1m na cor marron e outro laranja

02
02
02

Pacotes de lantejoulas (tamanhos: 01 grande e 01 pequeno
Potes de tinta guache (cor: marrom e laranja, sugestão: Acrilex)
Potes de glíter cores variadas

01

Gibis, revistas e jornais que tenham figuras de crianças, famílias,
animais, plantas, roupas...
01

Rolo de fita gomada transparente

01

Rolos (grandes) de fita crepe larga
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02

Fantasia para essa faixa etária (para uso em atividades pedagógicas
quando solicitado pela professora.
Botões (sendo 06 grandes e 06 pequenos)
Pacotes de balões nº 07 (01 laranja e outro marron)

01

Bola de isopor (tamanho 4mm que será a cabeça da centopeia que será
feita de tampas de garrafas.

01

Material dourado contendo 111 peças (de madeira MDF)

01

Pasta A4 de elástico (fina)

Materiais à serem mantidos na mochila
Uma muda de roupa; 01 toalha por turno, chinelo, saco plástico grande para
roupas molhadas e sujas; escova de dente com protetor (será trocada
trimestralmente); pasta de dente; sabonete líquido; shampoo; estojo solicitado
acima.
Lancheira contendo o lanche da criança, copo com tampa para água e
toalhinha). TODOS COM O NOME GRAVADO.

Obs.: - Usar mochila com rodas para para trabalhar a autonomia e evitar que a
criança carregue peso.
- É de suma importância o monitoramento junto a professora para a reposição
dos produtos de higiene, sendo informado também no aplicativo.
Todos os itens de uso pessoal, deverão estar devidamente identificados
com o nome da criança. Materiais sem identificação não dá direito a
reclamação.

MANTER EM CASA UM KIT CONTENDO LÁPIS DE ESCREVER, BORRACHA,
APONTADOR, LÁPIS DE COR, COLA, TESOURA E TINTA GUACHE PARA A
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EM FAMÍLIA.

