LISTA DE MATERIAIS – 2017
2º PERÍODO - EDUCAÇÃO INFANTIL
QUANT.

MATERIAL

300

Folhas de papel sulfite A4 – branco

100

Folhas de papel ofício colorido

10

Folhas de papel A3 - branco

01

Papel celofone variado

03

Folha colorset ( Cores variadas)

02

Folha de papel crepom

02

Cartolina branca

03

Folhas de papel pardo

03

Pacote Extra Paper Cil

01

Pacote de EVA (folha grande) com 05 folhas (cores variadas)

02

Revista em quadrinho

02

Canetas para tecido (1 de cada cor)

02

Tubos de cola colorida

01

Rolo de fita crepe (larga 5cm)

01

Rolo de fita crepe (fina 2cm)

01

Pacote de forminha tipo margarida

01

Pacote de colher ou garfo descartável

01

Caixa de giz de cera (grosso) – 12 cores

02

Vidros de tinta para tecido ( Cores varidas)

01

Pincel 815/10

02

Lixa d’água

02

Revistas usadas (com figuras)

01

Metro de brim cru

03

Caixas de massa de amido para modelar (12 unidades)

04

Envelope papel pardo 31 cm x 41 cm (favor respeitar a medida)

01

Jogo de hidrocor grossa (12 cores)

01

Jogo de hidrocor fina (12 cores)

03

Tubo de cola – 90g

02

Vidros de tinta guache (cores variadas)

01

Pasta polionda vermelha com elástico

02

Lápis preto nº2

01

Borracha branca pequena

01

Apontador

01

Estojo grande

01

Tesoura sem ponta adequada para a criança

01

Brinquedo pedagógico (faixa etária 5/6 anos) exceto de EVA

01

Caixa de lápis de cor (12 cores)

02

Cadernos brochurão capa dura sem pauta

01

LIVRO
Livro de Literatura Infantil adequado para faixa etária

01

Faces Student’s Book 2 - Jeanne Perret – Ed. Macmillan

01

Ensino Religioso e Ética Crer e Ser – Editora Cultura Cristã – Jardim II – Educação
Infantil

PARADIDÁTICO
Será pedido, no decorrer do ano letivo, outro livro de literatura indicado pela professora (livro
adotado na Feira do Livro Granbery).
OBSERVAÇÕES:
 O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.


Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a).



Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico xadrez vermelho.



Não substituir os materiais por outros.



Os materiais deverão ser entregues no dia 06/02/2017 para a professora.



Os materiais de consumo rápido deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem
acabando.



A cada bimestre será solicitado material específico para o desenvolvimento dos projetos.

→ Início das aulas: 02/02/2017.

