Lista de materiais - 2020
Educação Infantil - G5
1 estojo escolar contendo:
lápis de cor c/ 12 cores - jumbo
canetinhas c/ 12 cores - ponta grossa
giz de cera c/ 12 cores - grosso
apontador com depósito
2 borrachas
4 lápis de lição - jumbo - grosso
1 tesoura sem ponta
1 cola bastão grande
durex colorido (qualquer cor)
cola colorida com 6 cores

Materiais de uso individual:
4 caixas de massinhas de modelar com 12 cores
2 caixas de tintas guache - pote grande c/ 6 cores
1 avental para pintura
1 pote retangular para colocar as massinhas
1 pasta de papel (na cor azul) com trilho contendo 10 plásticos
1 pasta plástico maleta - média na cor AZUL
1 caderno de desenho capa dura na cor AZUL
1 caderno pequeno para recados na cor AZUL
1 pincel chato grosso nº 12
1 rolinho pequeno para pintura
1 lixa d'água
5 grampos trilho tipo Romeu e Juieta

Material de uso coletivo
1 brinquedo pedagógico de plástico ou madeira que esteja de acordo com a idade da criança
1 mt de TNT AZUL para os meninos e VERMELHO para as meninas
2 revistas que contenham figuras coloridas
4 livros de histórias infantis com figuras e letra bastão (caixa alta)
1 durex largo
2 fitas crepe
1 folha de celofane (qualquer cor)
4 folhas E.V.A liso (cores sortidas)
2 folhas E.V.A estampadas
1 folha de papel crepom
100 folhas de papel sulfite colorido
300 fls de papel sulfite A4 branco
5 envelopes A4 branco
5 envelopes tamanho carta branco
1 bloco criativo ROMITEC
1 bloco CANSON branco ou azul
1 pct de folhas ECO CORES
50 palitos de sorvete
1 mt de tecido cru
1 pct de bexiga (qualquer cor)
1 fita dupla face
1 elástico látex
1 cola branca pequena
1 refil de cola quente (fino)

Higiene pessoal
1 escova dental,01 creme dental
1 toalha de mão
1 sabonete líquido (não é refil)
1 garrafinha de água - tipo squeze
* Favor identificar todos os materiais com etiquetas ou caneta permanente

* Favor, identificar todos os materiais com etiquetas ou caneta permanente

