2 potes de lenços umedecidos.
1 quebra-cabeça em madeira.
1 pacote de palitos de sorvete com 100
unidades
2 potinhos de gliter (3g)
1 pote de lantejoula
1 pasta com elástico
3 metros de TNT qualquer cor
1 pacote de olhos móveis
Brinquedinhos pequenos (panelinhas,
bichinhos, etc)
1 Kit de higiene sem toalha.

LISTA DE MATERIAL NÍVEL 1 e 2 - 2019

1 caixa de giz de cera curto
2 lápis preto JUMBO - TRIANGULAR
(devem ser repostos durante o ano,
quando necessário)
1 caixa de lápis 12 cores JUMBO –
TRIANGULAR.
1 tesoura personalizada sem ponta
(Tramontina ou Acrilex).
2 borrachas brancas e macias
1 apontador e plástico com depósito - para
Jumbo
1 penal
1 mochila que caiba uma troca de roupa
1 garrafinha de água para uso diário
1 camiseta grande, usada, identificada na
barra ou 1 avental, (utilizado para
trabalhos com tinta)
2 blocos de papel criativo (Filipinho Color
ou Criativo Romitec A4)
3 rolos de papel crepom
2 folhas de papel laminado
2 folhas de EVA 50X60
2 rolos de fita crepe
1 rolo de durex colorido qualquer cor
1 rolo de durex largo
1 pote grande de tinta guache (lavável)
1 pincel nº 20
2 tubos de cola branca (90ml)
2 potes grandes de massa de modelar soft
1 rolo de barbante (70 metros)
1 rolo de fitilho
50 fls. papel canson A3
2 pacotes de bexigas nº 9
2 refil de cola quente grosso
300 folhas de papel sulfite branco A4
100 folhas de papel sulfite colorido A4
1 pasta catálogo de 50 folhas plásticas.
1 gibi
1 livro para leitura, resistente, adequado a
faixa etária com figuras grandes e
coloridas
1 balde de areia com pá
.
2 caixas de lenço de papel.

Materiais somente para alunos do integral






1 caderno de desenho com espiral
(grande)
1 pote grande de massinha de modelar
soft.
1 jogo próprio para a idade
1 rolo de barbante colorido
1 pote de lenço umedecido.
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