
MATERIAL ESCOLAR

Estojo escolar;

Apontador para lápis com depósito;

Lápis de escrever;

Borrachas;

Caixa de giz de cera (  cores);

Caixa de lápis de cor (sugestão  cores);

EsEstojo de canetinha hidrocor de espessura fina (  cores);

Cadernos grandes, brochura, 6 folhas e capa dura;

Tesoura sem ponta;

Pasta transparente com elástico.

Caneta marcadora permanente colorida 1.0 (ponta média);

Pacote com  folhas A branca;

Pacote com  folhas A colorida;

Folhas de cartolina branca em tamanho A;

Pacote de papel colorido criativo (sugestão: Canson);

Bloco colorido Criativo  folhas A;

TTubos de cola g;

Fita crepe marrom ( sugestão M Scoth);
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MATERIAL ESCOLAR

Fita adesiva transparente mm;

Refis grosso de cola quente;

Pacote de palito de picolé;

Massa de modelar com argila g;

Massas de modelar atóxica Soft g;

Pacote de Lantejoulas;

PPote de cola gliter g;

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

Tempera guache ml;

Pincel cabo longo, formato chato e espessura fina nº ;

Pacote de balão nº (sugestão de marca: São Roque);

Lixa d’água preta;

Metros de papel contact transparente;

FFolhas de E.V.A liso;

Papéis seda;

Papéis cartões;

Folha duplex;

Celofanes transparente;

Metro de Juta (colorida);

Fitas mimosa mm;

CamisCamiseta usada, tamanho P adulto (para proteger a roupa no momento da pintura);

Jogo Pedagógico de acordo com a faixa etária;

Boneca e/ou carrinho;

Kit de animais de borracha (Sugestão: selvagem, fazenda ou doméstico);

Kit de acessórios para brincadeiras de cozinha (vegetais, panelinhas, xícaras,etc);

Livro de literatura infantil: (De acordo com a faixa etária) de preferência capa dura;

Fronha de travesseiro nova sem estampa na cor branca;

MMaleta plástica com alça no tamanho A.
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HIGIENE PESSOAL

Pacotes de lenços umedecidos;

Caixas de lenços de papel;

Rolinho de saco plástico transparente;

Garrafa com tampa para beber água de fácil manuseio da criança (trazer na
mochila no primeiro dia de aula).
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Observação: 01 estojo completo para realizar as tarefas de casa contendo: lápis de escrever, apontador, borracha, cola, tesoura, lápis de 

cor e outros (estes itens devem permanecerem em casa).

No decorrer do ano letivo, a professora poderá sugerir a coleta de alguns materiais em desuso  para o desenvolvimento de 

situações de aprendizagens específicas de sua turma.


