LISTA DE MATERIAIS – 2017
MATERNAL II - EDUCAÇÃO INFANTIL
QUANT.

MATERIAL

04

Folhas de EVA (grande)

01

Folha de EVA com gliter

02

Rolos de durex colorido (cores primárias)

05

Lixas d’água

03

Vidros de brilho cola (dourado, prata, azul, verde, vermelho)

04

Folhas de papel pardo

01

Pacote de Kit Card (comum)

02

Pacotes de forminha de margarida

03

Folhas de papel camurça (azul, amarelo e vermelho)

05

Envelopes papel pardo 38cmx45cm (NÃO SUBSTITUIR O TAMANHO)

02

Rolos de fita crepe (grossa)

03

Tubos de cola colorida (vermelho, azul, amarelo ou verde)

02

Potes grandes de tinta guache (vermelho e verde)

02

Tubos de cola branca (90g)

01

Folha de papel laminado

200

Folhas de ofício duplo

01

Caixa de gizão de cera (12 cores)

01

Jogo de pincel atômico (12 cores)

05

Caixas de massa de amido para modelar (12 cores)

01

Pacote de palitos de picolé

02

Esponja

01

Jogo de canudo flexível grosso (50 unidades)

03

Pacotes de colheres descartáveis

01

Brinquedo (boneca, carrinho, panelinha...) apropriado para a faixa etária

01

Bola comum (tamanho futebol)

01

Brinquedo pedagógico de madeira ou plástico (faixa etária 2 a 3 anos)

01

CD

01

Caneta para tecido

01

Tecido cru algodão (1m)

01

Copo com tampa

01

Toalha personalizada para lanche

01

Tinta para tecido

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



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



Não substituir os materiais por outros.



Os materiais deverão ser entregues no dia 09/02/2017 para a professora.



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

→ Início das aulas: 02/02/2017.

