LISTA DE MATERIAIS – ETAPA 1 - 2022



ENTREGAR PARA A PROFESSORA NO PRIMEIRO DIA DE AULA PARA QUE HAJA A DEVIDA
ORGANIZAÇÃO
TODO MATERIAL DE USO PESSOAL DEVE ESTAR IDENTIFICADO COM O NOME DA CRIANÇA.



ENTREGAR O MATERIAL EM CAIXA DE PAPELÃO (TIPO CAIXA DE PAPEL SULFITE COM
TAMPA).



ALGUNS MATERIAIS DEVERÃO SER REPOSTOS, CASO HAJA NECESSIDADE.

MATERIAL ESCOLAR:
























01 estojo com 2 divisórias para colocar os lápis de cor, canetinhas e giz de cera.
02 lápis grafite triangular + 01 apontador para lápis triangular.
01 caixa de lápis de cor (aquareláveis) com 12 unidades.
01 caixa de caneta hidrográfica com 12 unidades.
01 caixa de giz de cera “grosso” com 12 unidades.
01 tesoura de metal sem ponta (com identificação).
01 caderno para desenho capa dura 96 folhas (sugestão de marca “Spiral” sem propaganda).
01 bloco de papel branco tipo “Canson” (tamanho A3)
03 plásticos grosso tamanho A3
10 etiquetas para identificação dos materiais da criança
02 Pastas aba elástica ofício de 20 mm
01 lupa pequena
01 lanterna pequena
03 potes (150g) de massa para modelar
02 potes (250 ml) de tinta guache cores variadas
01 tubo de cola bastão grande
01 tubo de cola branca liquida
01 rolo de fita adesiva larga
2 pincéis (chato) 815 n°18
1 pote de sorvete de 1 litro
1 novelo de lã (cor da preferência da criança)
Palito de sorvete de madeira (25 unidades)
1 rolinho de espuma – 5 cm

MATERIAL DE USO PESSOAL:
Necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com protetor, 1 fio/fita dental,1
toalha pequena identificada com o nome do aluno.
Lancheira: 1 toalha para a hora do lanche e garrafinha tipo “squeeze” para água.
Mochila: 2 trocas de roupa, 2 pacotes de lenço umedecido, 1 repelente, 1 protetor solar, 01 frasco
pequeno de álcool gel e 1 avental para aula de artes.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1- Manter na mochila: roupas extras para o dia, um saco impermeável para as roupas sujas, 1
toalha média, máscaras para trocas ao longo do dia.
2- Enviar diariamente uma lancheira contendo: lanche, 1 fruta e um paninho para forrar a mesa;

