Lista de material de uso individual – ano letivo 2018

Recreação Infantil 5

Material de uso diário:
• O kit escovação será o mesmo usado no turno de aula (deverá ser trazido para a escola todos os dias);
• 01 mochila para banho contendo:
99 01 pente;
99 01 toalha de banho;
99 01 shampoo;
99 01 sabonete (com saboneteira);
99 01 muda de roupa;
99 01 rolo de saco plástico 25x40cm.
• 01 mochila contendo:
99 01 agasalho;
99 01 tênis (com cadarço) ou sandália (com fivela);
99 01 conjunto de peça de roupa;
99 01 toalha de mão;
99 01 guardanapo de pano com nome.
Material que ficará na escola:
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária;
• 02 livros de literatura para a biblioteca da sala, de acordo com a faixa etária;
• 01 pacote de papel colorido Criativo Lummi Ágape - 75g/m² - 50 folhas;
• 01 caixa de lápis de cor com 12 cores (Maped ou Giotto);
• 01 estojo de hidrocor (ponta grossa) com 12 cores;
• 01 vidro de cola branca 90g;
• 01 tesoura sem ponta com nome gravado (Tramontina ou Mundial);
• 02 revistas usadas;
• 01 estojo (tipo bolsinha com fecho);
• 03 lápis - 2B/nº 2 (Maped, BIC,Giotto,Tris ou Wopex);
• 01 apontador com depósito;
• 01 borracha branca Faber-Castell.
• Escolher 02 brinquedos da lista abaixo:
99 01 jogo da memória;
99 01 bingo de letras e números;
99 01 quebra cabeça de 20 a 40 peças.

OBS: Enviar itens pessoais da criança devidamente identificados com caneta retroprojetor preta.
Todas as marcas citadas são apenas sugestões.
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