LISTA DE MATERIAL – INFANTIL 2 2020
1 - fl. para scrapbook tamanho grande (64x94cm)
1- fl. papel color sete ( azul claro)
1- fl. papel dobradura (1 vermelho e 1 amarelo)
2- fls. papel crepom (1 vermelho e 1 azul)
1- fl. papel cartão (azul claro)
2-fls. papel kraft
1- fl. de celofane (transparente)
1- fl. cartolina estampada (BOLINHA)
7- envelopes tamanho A3
4- envelopes A4 (pardo ou branco)
1- bloco papel sulfite branco (folhas)
1- fls. de E.V.A. (preta, cor da pele ou branca)
1- lixa nº 80
1- brocha
1- cola bastão
1- caixa cola colorida
2- Tintas Guache (1 verde 1 preta )
2- caixas de massinha de modelar (a base de cera)
1- Caixa de lápis triangular jumbo 12 cores (tamanho
pequeno)
1- pasta plástica com elástico fina (para aula de inglês)
1- bloco colorido ecopapel (235 mm x 325mm)
1- avental plástico
3- tubos de cola (110g)
1- tesoura para massinha de modelar
1- pct. Lantejoula (grande)
10- botões (tamanhos diferentes)
1- envelope de semente de cenoura, tomate e girassol
2- revistas (rural, Cláudia etc.)
2- pct. perfex
1- balde de praia
1 – Esponja multiuso (para artes)
1- fl de cada cor de papel camurça marrom e verde
1- metro de tecido de algodão estampado
1- pacote de prato plástico pequeno
1 – Livro infantil – biblioteca de classe. Editoras (Ática,FTD,
Brinque-Boock). Sugestão para a faixa etária
1- Giz cera 12cores
1– pacote de algodão
1 Caixa de palito de fósforo
1- Pacote de palito de sorvete (cru)

Material de Higiene Pessoal:
1-copo plástico.
1-nécessaire com: escova dental,
creme dental e toalha pequena.
Toalha de banho e sabonete líquido.
1 – guardanapo de tecido para
lanche
Importante:
Esse material vai para casa todos os
dias.

1- pct. de pratinho de papelão (nº 02 – branco ou
pardo)
1- Pct. argila

OBS:
- Todo material deverá estar com o nome da criança;
- Todo material deverá ser entregue nos dias 14 e 15/01/2020
- Não estão incluídos no material as lembranças das datas especiais como: Evento dia das mães, dia
dos pais e passeios pedagógicos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Início das aulas: 27/01/2020
Reunião inaugural para apresentação da professora: 22/01/2020 às 17h

