LISTA DE MATERIAIS PARA 2018 – Pré 4 anos
MATERIAL INDIVIDUAL
1 estojo;
1 caderno grande de capa dura 96fls;
1 caderno de desenho grande capa dura para inglês;
1 apontador com depósito (para lápis Jumbo);
4 lápis de escrever Jumbo (triangular);
1 pcte de de canetinhas Acrilex;
1 pincel chato e grande (nº20);
2 borracha branca - macia
1 tesoura sem ponta;
1 troca de roupa (para ficar na mochila);
1 almofada com nome bordado;
1 copo plástico com alça (para tomar água);
1 avental pequeno para pintura ou uma camiseta tamanho adulto (usada);
1 Kit de higiene (1 toalha com o nome, 1 escova de dentes, 1 creme dental, e uma nécessaire).
MATERIAL DE USO COLETIVO
50 folhas de ofício A4 (brancas);
1 pacote de papel color set;
2 pratos de papelão pequeno liso
2 unidades de saco Zip Lock;
1 bloco de folha para desenho A3;
50 folhas de desenho 180g/m;
2 folhas de E.V.A. grande (Tam.cartolina) cores diversas;
1 folha de E.V.A. grande (Tam. Cartolina) estampada e/ou com brilho;
2 folhas papel crepom;
1 cx de gizão de cera (12 cores);
2 cx de lápis de cor gigante (12 cores);
3 folhas de lixas (1 fina, 1 média e 1 grossa);
25 copos de cafezinho;
1 potes grande de tinta guache (cores diferentes);
2 tubos de cola branca 110g; 2 colas bastão 90g;
3 potes (150g) de massinha de modelar (cores diferentes);
1 pacote lantejoula;
30 botões – Cores e tamanhos diferentes
1 pacote algodão colorido (em bolas);
1 pacote de Letras e números em E.V.A. (grandes e repetidas);
1 marcador permanente, ponta média, cor preta;
1 pacote palito de picolé colorido;
1 Fita durex larga transparente;
1 Fita dupla face;
1 jogo educativo de alfabeto ilustrado em MDF ou jogo das sílabas simples;
1 cabide transparente ou branco;
1 pacote de prendedores grandes de madeira;
1 ábaco;
OBS:
 TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NOME
DA CRIANÇA.

