Lista de material de uso individual – ano letivo 2018

Infantil 1

Material de uso diário:
• kit escovação contendo: 01 escova de dente, 01 porta escova e 01 creme dental sem flúor (somente para crianças
que almoçam e/ou jantam na escola);
• uma mochila contendo:
99 01 agasalho;
99 01 tênis (com cadarço) ou sandália (de fivela);
99 03 conjuntos de peça de roupa;
99 01 bico com porta bico e prendedor;
99 01 toalha de mão.
• 01 guardanapo de pano com nome;
• 02 copos de plástico com tampa de rosca, um para água e outro para suco;
• 01 remédio para febre (com receita médica atualizada);
• fraldas descartáveis (manter dentro da mochila 5 fraldas);
• 01 pacote de lenços umedecidos;
• 01 pente;
• 01 lençol com virol;
• 01 pomada contra assaduras;
• 01 termômetro;
Material que ficará na escola:
• 01 caderno de desenho Canson (Meu 1º Canson);
• 01 caixa de cola colorida - 04 cores (Acrilex ou Maped);
• 01 revista usada (Veja, Marie Claire, Cláudia, etc...);
• 01 livro de Literatura (de banho ou tecido);
• 02 livros de Literatura para a biblioteca da sala. Títulos a serem enviados na primeira semana de aula;
• 01 bloco criativo de papel colorido 32 folhas - 325mm x 235mm - 120g/m² - Romitec/Canson;
• 01 pacote de papel colorset A4 (cor a escolher);
• 01 jogo pedagógico (sugestão: quebra-cabeça de 4 ou 6 peças, lego com peças grandes, dominó de bichinhos);
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 placa MDF Cru formato oval 30cm x 40cm (espessura 5mm);
• 10 folhas brancas de papel 60kg, tamanho A4;
• 01 pincel tigre achatado - nº 18;
• 01 pacote de papel Stamp Criativo (24 folhas);
• 01 vidro de tinta PVA branca fosca para artesanato (100 ml);
• 01 caixa de tinta acrílica acrilex com 06 unidades.
Escolher 02 brinquedos da lista abaixo:
99 01 embalagem com panelinhas;
99 01 boneca ou bebê;
99 01 fantoche de tecido;
99 animais de plástico (tamanho médio);
99 01 boneco de acordo com a preferência;
99 01 carrinho médio (cerca de 20 cm e peças que não se soltam).
Material Artes Livres: (Este material deve ser entregue diretamente a coordenação, em embalagem à parte,
devidamente identificado).
• 01 fantasia (pode ser usada; a mesma não sera devolvida);
• 01 bloco criativo de papel colorido 32 folhas - 325mm x 235mm - 120g/m² - Romitec/Canson;
• 1 metro de malha colorida lisa;
• 1/2 metro de feltro de bolinha;
• 02 folhas de EVA com glitter (cor a escolher).
OBS: Enviar itens pessoais da criança devidamente identificados com caneta retroprojetor preta.
Todas as marcas citadas são apenas sugestões.
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