Lista de Material – Infantil 1/Fase 1 - (2 anos)
1 Avental de plástico
1 Balde de areia
1 Bloco colorido (Lumi Papers)
1 Bloco de papel canson A4
1 Pincel redondo nº20 pequeno
1 Caixa de giz de cera grande
c/ 12 cores
2 Caixa de massa de modelar c/ 12 cores
(base de amido)
1 Caixa de tinta guache c/ 12 cores
2 Caixas de lenço de papel
1 Caneta (marcador permanente) preta
3 Cartelas de adesivos (bichinhos)
1 Copo para água com tampa
1 Creme dental
1 Escova de dente com protetor
1 Esponja macia (formato de bichinhos)
1 Estojo
1 Durex colorido
1 Fita dupla face fina
1 Folha de cortiça

2 Folhas de EVA (estampado)
4 Folhas de EVA (cores variadas)
2 Folhas de papel camurça
2 Folhas de papel cartão
100 Folhas de sulfite A4 branco
1 Jogo de caneta hidrocor (Jumbo)
2 Livros de histórias infantis
1 Metro de papel contact transparente
1 Pacote de Bexigas
1 Pacote de fósforo
3 Pacotes de lenços umedecidos
1 Pacote de palitos de sorvete (colorido)
1 Pacote de papel Textura visual
1 Pacote pequeno de algodão
1 Pacote de Prendedores
1 Pasta de papelão com grampo (vermelha)
12 Plásticos para sulfite A3
3 Refis de cola quente
2 Revistas velhas p/recorte
1 Rolo pequeno de pintor
2 Tubinhos de gliter
1 Tubo de cola branca 90g

Observações:
Todo material deverá estar identificado com o nome para evitar extravios e possibilitar
o aproveitamento durante o ano letivo.
O material permanecerá na escola e quando for necessário será enviado com o aluno a casa,
assim deverá retornar para escola.
Em caso de cancelamento de matrícula, o material não será devolvido.
Ao adquirir o material observe as condições de segurança e simplicidade, qualidades
importantes para o desenvolvimento e aprendizagem de seu (sua) filho (a).
O material poderá ser entregue a partir de 20/01/20.
Os uniformes deverão vir devidamente identificados.
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