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MATERIAL ESCOLAR PARA O ANO DE 2019
MINIMATERNAL I – EDUCAÇÃO INFANTIL
Quantidade
01
02
02
04
01
01
200
02
01
01
01
01
03
02
02
01
01
1m
06
01
01
01
01
02
05
01
01
02 m
01
01
01
01
10
10
01
01
05
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Descrição do Material
Caixa pequena de algodão
Tubo de cola liquida (tipo tenaz)
Caixa de giz de cera grosso grande de 12 unidades
Caixa de massa de modelar (exceto soft)
Pote para guardar a massa
Caixa de pintura a dedo
FOLHA DE PAPEL SULFITE A3
(MATERIAL EXTREMAMENTE NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES).
Folhas de Color Set (1 lisa e 1 estampada)
Avental plástico
Escova de dente com tampa de proteção
Caixa de sapato vazia
Rolo de fita crepe
Folhas de E.V.A. liso (cores variadas)
Folha de E.V.A estampado(cores variadas)
Folhas de E.V.A. com glitter (cores variadas)
Folha de E.V.A felpudo (cores variadas)
Pacote de palito de sorvete
Papel contact transparente
Folha de papel pardo
Folha de papel crepon cores variadas
Livrinho Infantil (novo ou usado de preferência com capa dura e segundo as sugestões do anglo contidas no verso)
Camiseta velha do papai ou mamãe
Folha de papel cartão (qualquer cor)
Refil de cola quente (fina)
Pares de olhinhos móveis (aproximadamente 1 cm de diâmetro)
Fita dupla face
Rolo de fita banana
TNT (qualquer cor)
Caneta permanente 1.0 Preta
Caneta permanente 2.0 Preta
Cola instantânea para artesanato
Fita adesiva transparente larga (5cm de largura)
Saquinhos (pasta catálogo)
Prendedores de madeira (roupas)
Bambolê
Caixa de cola colorida (cores variadas)
Folhas de Papel fotográfico adesivo (glossy)
Pasta pequena com elástico (aproximadamente 16x23,5 cm)
Rolinho de pintura
(Manter na mochila diariamente) Toalha higiênica de mão com nome
(Manter na mochila diariamente) Creme dental
(Manter na mochila diariamente) Nécessaire (para guardar os produtos de higiene)
(Manter na mochila diariamente) Toalha para forrar a mesa tipo jogo americano em tecido p/ lanche
(Manter na mochila diariamente) Garrafinha de água
(Manter na mochila diariamente) Troca de roupa
Kit soneca (Travesseiro, Lençol, Cobertor) – Semanalmente será enviado para casa para higienização

Obs: Para melhor organização, o material deverá ser entregue um dia antes do início das aulas devidamente identificado com o nome do
estudante. A caixa de sapato deverá ser revestida com plástico xadrez amarelo. A escola não se responsabiliza por materiais não identificados.

