LISTA DE MATERIAL - 2022
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Materiais de uso individual
Caderno brochura grande, capa dura, cor amarelo, 48 folhas
Envelopes A3 (pardo)
Colas liquidas (grande)
Colas bastões (grande)
Massas de modelar (a base de cera)
Lápis de cor (24 cores)
Avental plástico
Tesoura sem ponta
Giz de cera (12 cores)
Canetinha hidrocor (12 cores)
Estojo com três divisórias
Apontador com depósito
Borrachas
Eco lápis grafite grip wood
Pastas plásticas fina com elástico
Pincel chato nº18
Estojo de aquarela
Potes plásticos pequenos para guardar massinha e alfabeto móvel
Materiais de uso coletivo
Papéis color set (amarelo / verde)
Papéis dobradura (amarelo / verde)
Papéis crepom (verde / roxo)
Papel celofane (transparente)
Papéis kraft
Cartolina branca
Sulfite branco A4
EVA gliter
EVA liso
Tintas guache (branco / verde)
Bloco colorido ECO papel (235 x 325 mm)
Lantejoula (grande)
Botões (grandes / diversas cores)
Revista (para recorte)
Perflex (arte)
Tecido de algodão estampado
Prato de papelão nº 3
Livro Infantil (editoras: Ática ou FTD indicado para a faixa etária)
Algodão
Palito de sorvete (sem cor)
Argila
Olhinhos de plástico tamanho médio
Materiais de higiene pessoal
Garrafinha para água
Nécessaire com escova dental, creme dental e toalha pequena
Guardanapo de tecido para o lanche
Garfa e/ou colher se silicone

Observações:
• Todos os materiais devem estar identificados com o nome do aluno;
• Os materiais de higiene pessoal vão para casa todos os dias para higienização;
• Os materiais devem ser entregues nos dias ___________________;
• Não estão incluídas no material as lembrancinhas das datas especiais como: Dia das Mães, Dia
dos Pais, etc.

