LISTA DE MATERIAS
MATERNAL – JARDIM – PRE ESCOLA
Material individual e coletivo































01 Caixa de giz de cera grosso e pequeno
01 Caixa de lápis de cor (Faber Castel 12 cores JUMBO)
01 Conjunto de caneta hidrocor (Faber Castel 12 cores)
01 Lápis de escrever
01 Borracha
01 Apontador
01 régua 30 cm
01 Estojo
01 Tesoura de cabo preto sem ponta
01 Avental plástico
01 Pincel chato n. 14
03 Caixas de modelar
06 Tintas guaches
01 Pacote de argila
03 Tubos de cola grande (Tenaz)
02 colas bastão grande
02 Colas coloridas
02 Colas gliter
01 Livro de literatura Infantil
500 Folhas de ofício A4
50 Folhas de ofício coloridas
01 Folha de EVA
01 Pacote de creative paper
01 Pasta de arquivo com furador preta
01 jogo pedagógico
01 Brinquedo para sala de aula
01 Brinquedo para parque (balde, pá...)
01 Tapetinho de eva
50 Palitos de churrasco
01 novelo de lã

Material de higiene pessoal










01 Toalha tipo de rosto
01 Copo plástico com tampa
01 Pote de lenço umedecido (será necessário repor no decorrer do ano)
03 Escova dental pequena com “capa” (será necessário substituir no decorrer do ano)
03 Tubo de creme dental infantil (será necessário repor no decorrer do ano)
01 Estojo que comporte a escova e o creme dental
01 jogo de roupa de cama (lençol com elástico, fronha e cobertor)
01 travesseiro grande
03 Caixa de lenço de papel (será necessário repor no decorrer do ano)

Material para trazer na mochila todos os dias Quantidade







02 Muda de roupa (calça e blusa)
03 Calcinha ou cueca
02 Par de meia
01 Par de tênis ou outro sapato
10 Fraldas descartáveis
01 pomada para assaduras

Todos os matérias deverão estar com o nome das crianças.
Data de entrega para os matérias escolares: 31/01

