LISTA DE MATERIAL EDUCAÇÃO INFANTIL 2020
(Jardim II)

Início das aulas:12/02
Os materiais relacionados abaixo (LISTA A) deverão ser entregues
somente nos dias 10 e 11 de fevereiro mediante conferência. Colabore
com a organização evitando entregar estes materiais no primeiro dia de
aula.
(LISTA A)
02 Placas de EVA decorado
Eventualmente
02 Placas de EVA liso
02 Folhas de papel duplex
durante o ano a
02 Folhas de papel dobradura
professora poderá
02 Folhas de papel cartão liso
02 Folhas de papel laminado
solicitar determinados
01 Folha de cartolina colorida
materiais de acordo
01 Tubo de cola branca (90g)
01 Tubo de purpurina 35g (cor opcional)
com os projetos em
01 Saquinho de lantejoula (1g) (cor opcional)
andamento.
02 Potes de tinta PVA ou artesanato (100g)
01 Rolo de fita crepe marrom (18mmx45m)
03 Caixas de massa de modelar (com 12 cores 180 g)
300 Folhas de sulfite (tamanho A4 branca)
100 Folhas de sulfite (tamanho A4 colorida)
50 Folhas de papel criativo cards cores variadas (tamanho A4)
20 Folhas de sulfite (tamanho A3 branca)
Os materiais relacionados abaixo (LISTA B) deverão ser entregues para
professora no primeiro dia de aula mediante conferência.
(LISTA B)
01 Caderno grande (01 matéria espiral 96 folhas)
01 Caderno de desenho grande 48 folhas
01 Pasta fina de elástico simples
01 Pasta polionda vermelha
01 Pincel chato grande para pintura
01 Tesoura sem ponta
01 Caixa de giz de cera (12 unidades)
01 Caixa de lápis de cor grande (Sem personagens 12 unidades)
01 Estojo com duas divisórias contendo: 02 lápis de escrever, 01 borracha, 01 apontador
01 Jogo de canetinha hidrográficas (12 cores)
01 Avental para pintura ou camiseta grande para proteger a roupa nas aulas de
pintura (PODE SER USADA)
01 Kit higiene bucal contendo: 01 toalha pequena, 01 escova de dente e 01 creme
dental (que ficará na mochila do aluno diariamente)
01 Necessaire para kit de higiene bucal
01 Garrafinha plástica para colocar água (A escola fornecerá esta garrafa)
01 Livro da ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

