LISTA DE MATERIAL – 2020
MATERNAL
Obs.: Todo material deve estar etiquetado com o nome do aluno.
MATERIAL DE USO PESSOAL E DE HIGIENE (MANTER NA BOLSA)
01 troca de roupa
01 escova de dente
01 pasta de dente
01 toalha pequena
01 pacote de lenço umedecido
02 fraldas
MATERIAIS
300 folhas sulfite A4
01 pacote de sulfite A4 – 40g
01 pacote de lumi papers – A4 (sugestão Papel Criativo Max Neon A4)
01 caixa de 12 cores de lápis de cor (sugestão: caixa de 12 cores de lápis de cor ecolápis jumbo)
01 apontador com depósito tubo para lápis jumbo
01 jogo de canetas hidrocor, ponta grossa (sugestão: jogo de canetas hidrocor, ponta grossa jumbo triangular)
01 pasta A3 (cor de sua preferência – para arquivar as fichas)
02 tubos de cola branca de 90g (sugestão: colas gel 63g)
03 folhas de E.V.A. com gliter
07 folhas de E.V.A – cores sortidas
01 caixa de giz de cera curton 15 cores ecogiz bicolor ou de sua preferência
01 jogo de 6 colas coloridas
01 jogo de 6 cores de guache
01 pincel redondo n.20
01 tesoura sem ponta
03 jogos de massinha de modelar
01 rolo de durex colorido
01 cartolina branca
02 folhas de papel pardo
02 folhas de papel laminado (dourado)
01 esponja de cozinha
01 rolinho de espuma pequeno (pintar parede)
03 fitas crepe
01 fitão transparente
01 látex
02 acrilex para tecido (1 preta e 1 branca)
02 potes pequenos de lantejoula (prata e dourada)
01 pote pequeno de gliter (cor - de sua preferência)
01 pacote de algodão
01 pacote de palito de sorvete
01 pacote de canudo
01 pacote de palito de churrasco
01 fita de cetim fina (vermelha)
01 livro infantil para a faixa etária de 2 a 3 anos de sua preferência

JARDIM I

LISTA DE MATERIAL – 2020
Obs.: Todo material deve estar etiquetado com o nome do aluno.
MATERIAL DE USO PESSOAL E DE HIGIENE (MANTER NA BOLSA)
01 troca de roupa
01 escova de dente
01 pasta de dente
01 toalha pequena
01 estojo de duas divisões
MATERIAIS
01 caderno brochurão com pauta de capa dura – 96 folhas
01 borracha branca (sugestão: borracha Graphicolor)
02 lápis grafite n.2 (sugestão: ecolápis grafite grip n. 2)
300 folhas sulfite A4
01 pacote de sulfite A4 – 40g
01 pacote de lumi papers – A4 (sugestão Papel Criativo Max Neon A4)
01 caixa de 12 cores de lápis de cor (sugestão: caixa de 12 cores de lápis de cor ecolápis jumbo)
01 apontador com depósito tubo para lápis de cor jumbo e um para o lápis grafite
01 jogo de canetas hidrocor, ponta grossa (sugestão: jogo de canetas hidrocor, ponta grossa jumbo triangular)
01 pasta A3 (cor de sua preferência – para arquivar as fichas)
02 tubos cola branca de 90g (sugestão: cola gel 63g)
03 folhas de E.V.A. com gliter
07 folhas de E.V.A – cores sortidas
01 caixa de giz de cera curton 15 cores ecogiz bicolor ou de sua preferência
01 jogo de 6 colas coloridas
01 jogo de 6 cores de guache
01 pincel redondo n.20
01 tesoura sem ponta
03 jogos de massinha de modelar
01 rolo de durex colorido
01 cartolina branca
02 folhas de papel pardo
02 folhas de papel laminado (vermelho)
01 esponja de cozinha
01 rolinho de espuma pequeno (pintar parede)
03 fitas crepe
01 fitão transparente
01 látex
02 acrilex para tecido (1 marrom e 1 verde)
02 potes pequenos de lantejoula (verde e azul)
01 pote pequeno de gliter (cor - de sua preferência)
01 pacote de algodão
01 pacote de palito de sorvete
01 pacote de canudo (grande)
01 pacote de palito de churrasco
01 fita de cetim fina
01 livro infantil para a faixa etária de 3 a 4 anos de sua preferência
01 revista (para recorte)
JARDIM II

LISTA DE MATERIAL – 2020
Obs.: Todo material deve estar etiquetado com o nome do aluno.
MATERIAL DE USO PESSOAL E DE HIGIENE (MANTER NA BOLSA)
01 troca de roupa
01 escova de dente
01 pasta de dente
01 toalha pequena
01 estojo de duas divisões
MATERIAIS
02 caderno brochurão de capa dura – 96 folhas
04 borrachas brancas (sugestão: borracha Graphicolor)
04 lápis grafite n.2 (sugestão: ecolápis grafite grip n. 2)
01 alfabeto móvel E.V.A.
300 folhas sulfite A4
01 pacote de sulfite A4 – 40g
01 pacote de lumi papers – A4 (sugestão Papel Criativo Max Neon A4)
01 caixa de 12 cores de lápis de cor (sugestão: caixa de 12 cores de lápis de cor ecolápis jumbo)
02 apontadores com depósito tubo para lápis de cor jumbo e um para o lápis grafite
01 jogo de canetas hidrocor, ponta grossa (sugestão: jogo de canetas hidrocor, ponta grossa jumbo triangular)
01 pasta A3 (cor de sua preferência – para arquivar as fichas)
02 colas gel dois bicos ou cola branca de 90g
03 folhas de E.V.A. com gliter
07 folhas de E.V.A – cores sortidas
01 caixa de giz de cera curton 15 cores ecogiz bicolor ou de sua preferência
01 jogo de 6 colas coloridas
01 jogo de 6 cores de guache
01 pincel redondo n.20
01 tesoura sem ponta
03 jogos de massinha de modelar
01 rolo de durex colorido
01 cartolina colorida (cor de sua preferência)
02 folhas de papel pardo
02 folhas de papel laminado (1 azul e 1 verde)
01 rolinho de espuma pequeno (pintar parede)
03 fitas crepe
01 fitão transparente
01 látex
02 acrilex para tecido (1 azul claro e 1 amarela)
02 potes pequenos de lantejoula (vermelha e roxa)
01 pote pequeno de gliter de sua preferência
01 pacote de algodão
01 pacote de palito de sorvete
01 pacote de canudo
01 pacote de palito de churrasco
01 fita de cetim fina (laranja)
01 livro infantil para a faixa etária de 4 a 5 anos de sua preferência
01 revista (para recorte)
JARDIM III
Obs.: Todo material deve estar etiquetado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAL – 2020
MATERIAL DE USO PESSOAL E DE HIGIENE (MANTER NA BOLSA)
01 troca de roupa
01 escova de dente
01 pasta de dente
01 toalha pequena
01 estojo de duas divisões
MATERIAIS
02 caderno brochurão de capa dura – 96 folhas
04 borrachas brancas (sugestão: borracha Graphicolor)
04 lápis grafite n.2 (sugestão: ecolápis grafite grip n. 2)
01 alfabeto móvel E.V.A.
300 folhas sulfite A4
01 pacote de sulfite A4 – 40g
01 pacote de lumi papers – A4 (sugestão Papel Criativo Max Neon A4)
01 caixa de 12 cores de lápis de cor (sugestão: caixa de 12 cores de lápis de cor ecolápis jumbo)
02 apontadores com depósito tubo para lápis de cor jumbo e um para o lápis grafite
01 jogo de canetas hidrocor, ponta grossa (sugestão: jogo de canetas hidrocor, ponta grossa jumbo triangular)
01 pasta A3 (cor de sua preferência – para arquivar as fichas)
02 colas gel dois bicos ou cola branca de 90g
03 folhas de E.V.A. com gliter
07 folhas de E.V.A – cores sortidas
01 caixa de giz de cera curton 15 cores ecogiz bicolor ou de sua preferência
01 jogo de 6 colas coloridas
01 jogo de 6 cores de guache
01 pincel redondo n.20
01 tesoura sem ponta
03 jogos de massinha de modelar
01 rolo de durex colorido
01 cartolina colorida (cor de sua preferência)
02 folhas de papel pardo
02 folhas de papel laminado (prata)
01 rolinho de espuma pequeno (pintar parede)
03 fitas crepe
01 fitão transparente
01 látex
02 acrilex para tecido (1 azul escuro e 1 laranja)
02 potes pequenos de lantejoula (branca e preta)
01 pote pequeno de gliter (cor - de sua preferência)
01 pacote de algodão
01 pacote de palito de sorvete
01 pacote de canudo
01 pacote de palito de churrasco
01 fita de cetim fina (verde)
01 livro infantil para a faixa etária de 5 a 6 anos de sua preferência
01 revista (para recorte)

