
MATERIAL ESCOLAR

Folhas de cartolinas colorida A;

Potes de glitter g;

Pacote de palito de picolé;

Papéis crepom;

Papéis cartão;

Papéis seda;

PPapéis celofanes;

Lixas d’água preta;

Metro de T.N.T (cor verde);

Metro de tecido com estampa pequena;

Folha de E.V.A de brilho/glitter;

Fita crepe marrom (sugestão m scotch);

Fita adesiva transparente mm;

Fita mimosa mm;Fita mimosa mm;

Refis grosso de cola quente;

Carrinho ou Boneca;

Livro de literatura infantil capa dura (de acordo com a faixa etária  a  anos);

kit de ferramentas, médico, animais, dinossauros ou personagens;

Fronhas novas brancas (para datas comemorativas).

Ċǉ

ǉƗ

ǉŏ

ǉƗ

ǉƗ

ǉƗ

ǉƗǉƗ

ǉƗ

ǉŏ

ǉŏ

ǉƗ

ǉŏ

ǉŏ

ŏǉŏǉ

ǉƗ

ǉŏ

ǉŏ

ǉŏ

ǉƗ

HIGIENE PESSOAL

Pacotes de lenços umedecidos;

Pacotes de lenços de papel;

Toalha de rosto/higiênica (deixar na mochila para uso pessoal);

Garrafa com tampa para beber água de fácil manuseio da criança (deixar na
mochila para uso pessoal);

Rolinho de saco plástico transparente.
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Obs.: No decorrer do ano letivo, a professora poderá sugerir a coletade alguns materiais em desuso para o desenvolvimento 

de situações de aprendizagens específicas de sua turma.



MATERIAL ESCOLAR

Tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial);

Pasta/Maleta plástica com alça escolas (Tamanho A);

Camiseta usada, tamanho P (adulto) – (para proteger a roupa no momento de pintura);

Tubo de cola branca g;

Caneta marcadora colorida para tecido;

Pote de tinta guache ml;

PPote de tinta para artesanato fosca látex PVA base água de ml;

Pincel chato nº  (Sugestão: Tigre  Brasil);

Pincel chato nº  (Sugestão: Tigre 8  Brasil);

Caixa de EcoGiz de cera (  cores);

Caixa de lápis de cor jumbo (  cores);

Estojo de canetinha hidrocor de espessura fina lavável (  cores);

Pote de massinha modelar soft g;

MMassa de modelar (acrilex soft);

Massinha de E.V.A para artesanato;

Kit de peças para brincar com massinha (forminhas, rolinho ou cortador);

Folhas de cartolinas coloridas A (sugestão: Canson);

Folhas de cartolinas brancas A (sugestão: Canson);
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