LISTA DE MATERIAL
INFANTIL I -3 ANOS
2020
Material de Uso Pessoal (etiquetar com o nome do aluno)
01 caderno brochurão capa dura sem pauta
01 avental plástico
01 toalha de banho, 01 short e 01 camiseta (colocar em um saco plástico e marcar o nome do
aluno em cada peça)
03 caixas de gizão de cera (12 cores)
01 caixa de lápis de cor jumbo (12 cores) e apontador.
02 tubos de cola branca de 90g
02 pacotes de papel colorido para colagem (seco 01 Filipinho Color e 01 Filipinho Lumi)
01 bloco de desenho Canson - tamanho A4
·01 jogo de caneta hidrocor ponta grossa (12 cores)
05 caixas de massa para modelar com 12 unidades (Acrilex)
01 jogo de cola colorida com 06 cores (Acrilex)
02 livros de literatura infantil (veriﬁcar a indicação da idade) sugestão: clássicos infantis.
·01 rolo de novelo de lã (qualquer cor)
01 pincel de barba
2m de ﬁta de cetim (azul)
01 rolo de espuma de pintor (pequeno)
01 brinquedo pedagógico (veriﬁcar indicação da idade)
Ex.: Quebra-cabeça com peças grandes, Jogo da Memória, Encaixe (Tipo Lego), Blocos Lógicos.
02 revistas velhas (Ex.: Cláudia, Manequim, Jardinagem)
01 pasta A3 com alça
02 folhas de papel cartão
01 folha de papel A1
01 pasta catálogo com 20 plásticos
·Material de Artes Visuais
100 folhas de papel sulﬁte A4 (Chamequinho)
01 tubo grande de cola 1kg
01 rolo de durex colorido
01 vidro de tinta guache 250 ml (preta)
02 pacotes de papel colorido para colagem (Filipinho Color) lumiun
03 folhas de papel Color Set (cores variadas)
02 folhas de papel crepom (cores variadas)
02 pacotes de botões (tamanho e cores variadas)
04 pacotes de lantejoulas (grande)
Observações importantes
01 rolo de lastex - 10m
02 vidrinhos de brocal ou gliter (qualquer cor)
óTodos os materiais de uso pessoal
1m de TNT (rosa)
deverão ser marcados com nome e
série da criança.
02 tubos de brilhocola (ponta ﬁna)
óEntrega de materiais, impreterivelmente,
01 folha de papel Paraná
no dia 03/02/20 (segunda-feira) das
01 folha de E.V.A. (gliter)
13h30min às 17h30min.
01 rolo de ﬁta crepe (3M)
óInício das aulas: 04/02/20 (terça-feira),
01 vidro de tinta facial (Pinta Cara)
às 13h30min.
01 metro de papel contact transparente

