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MATERIAIS

Folha de papel colorset (cor preto)
Folhas de E.V.A. tamanho 40 cm x 60 cm (cor amarelo)
Folhas de E.V.A tamanho 40 cm x 60 cm (cor branco)
Folhas de E.V.A tamanho 40cmx60cm (Cor bege)
Folhas de papel craft ou pardo
Pasta portfólio A3 com 100 plásticos (a capa deverá ser decorada e
identificada pela família)
Fantasia (será solicitado quando for pra enviar ou ir vestida).
Lápis de escrever (cor: preto)
Apontador com depósito
Tesoura sem ponta (sugestão: Tramontina)
Borracha macia e de fácil manuseio para a criança
Pincel nº 18 (Condor, do cabo amarelo, grande e grosso)
Pincel nº 12 (Condor, do cabo amarelo e grande)
Caixas de lápis de cor (12 cores)
Pacotes de papéis coloridos (A4 120g/m², Filipinho 8 cores)
Envelope (branco, tamanho 41x 31 cm)
Tela para pintura (lisa/sem desenho, tamanho 40x40)
Metro de malha preta lisa.
Pasta A4 com elástico (fina).
Pasta A3 com elástico (fina).
Caixas de massa. de modelar (12 cores, sugestão soft. Verificar data de validade.

Pacotes de balões nº 7 (cores verde e azul, sugestão Artlatex - pela qualidade.
Pacote de sementes (tipo para passarinho)
Corda de pular infantil (com o lugar de segurar)

Rolo grande de fita durex transparente e larga
Rolo grande de fita crepe larga
Bastões finos de cola quente
Estojo de hidrocor grande e grosso (12 cores)
Rolos de fita de cetim (uma de 2mm outro de 5mm de largura)
Rolo de fio de nylon (35mm)
Espelho quadrado 25x20
Folha de acetato
Tubo de cola branca 90g (sugestão: Tenaz
Pacote de lantejoulas grandes
Botões grandes (sendo pares com a mesmas cores)
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Anilinas líquidas comestíveis (cores primárias)
Revistas e jornais que tenham figuras de crianças, famílias,
animais, plantas, roupas...

Materiais à serem mantidos na mochila
Mudas de roupas (no mínimo 3 mudas); fraldas descartáveis (se ainda usar,
enviar no mínimo 03); 01 toalha por turno, chinelo, saco plástico grande para
roupas molhadas e sujas; 01 pacote de lenço umedecido (somente para a retirada
de excessos de resíduos); manta ou cobertor antialérgico; escova de dente com
protetor (será trocada trimestralmente); pasta de dente sem flúor; pomadas para
prevenção à assaduras; sabonete líquido e shampoo.
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 da criança à
puxá-la tanto na entrada quanto na saída.
- 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.

