LISTA DE MATERIAL
INFANTIL II - 4 anos
2020
Material de Uso Pessoal (etiquetar com o nome do aluno)
01 avental plástico
02 cadernos brochurão sem pauta (capa dura)
01 estojo completo (04 lápis pretos triangular, borracha e apontador)
01 tesoura sem ponta (Mundial)
01 tubo de cola 90g
01 tubo grande de cola 1kg
01 caixa de gizão de cera
01 caixa de lápis de cor (lápis grosso)
01 apontador (para lápis grosso)
02 caixas de massa para modelar com 12 unidades (Acrilex - Soft)
01 jogo de cola colorida com 06 cores
02 tubos de brilho cola (ponta ﬁna)
01 jogo de pincel atômico - 12 cores (Compactor color)
01 pasta plástica Brasil (ﬁna)
02m de ﬁta de cetim (vermelho)
02 livros de história infantil (veriﬁcar a indicação da idade)
01 pasta A3 com alça
01 fone de ouvido (aulas de informática, sem microfone)
01 short, 01 camiseta e garrafa de água (marcar o nome do aluno em cada peça – manter na mochila)

Material de Artes Visuais
100 folhas de papel sulﬁte A4 (Chamequinho)
01 pincel chato n°16
01 pacote de algodão
02 blocos de papel colorido para colagem (Filipinho Color) - gramatura 120g
02 folhas de papel Color Set (cores variadas)
02 folhas de papel crepom (cores variadas)
01 folha de papel paraná
02 pacotes de botões (tamanho e cores variadas)
02 pacotes de lantejoulas (grande)
01 rolo de lastex - 10m
02 vidrinhos de brocal ou gliter (qualquer cor)
01 brinquedo pedagógico (veriﬁcar indicação da idade)
Observações importantes
02 revistas velhas (Ex.: Cláudia, Manequim, Jardinagem)
02 gibis
óTodos os materiais de uso pessoal
01m de TNT (preto)
deverão ser marcados com nome e
01 folha de E.V.A (estampado)
série da criança.
01 bloco de papel Canson – Gramatura 140
óEntrega de materiais, impreterivelmente,
01 vidro de tinta guache 250 ml (rosa claro)
no dia 03/02/20 (segunda-feira) das
01 metro de papel contact transparente
13h30min às 17h30min.
01 rolo de durex transparente
óInício das aulas: 04/02/20 (terça-feira),
01 pacote de palito de picolé colorido
às 13h30min.
01 durex colorido (qualquer cor)

