EDUCAÇÃO INFANTIL

- 2019

MATERNAL I

MATERIAL DO ANO LETIVO: Entregar identificado na portaria do Infantil de 07/01/2019 até 18/01/2019

















1 Bloco de canson 20 folhas A3 (140 g/m2 branco)
1 Burrifador (pequeno de plástico)
4 Caixas de lenços de papel
1 Colher de pau (qualquer tamanho)
1 Folha de E.V.A – tamanho A3 (qualquer cor)
30 Folhas etiquetas - tamanho sulfite cód. 6185
1 Fichário 4 argolas plástico A4 - preto
1 Funil de plástico (qualquer cor e tamanho)
1 Lupa pequena
2 Livros de história infantil (faixa etária adequada)
½ Metro de tule (qualquer cor)
½ Metro de lycra (qualquer cor)
1 Novelo de lã (qualquer cor)
1 Jogo de canetas hidrocor ponta-grossa jumbo - 12 cores
1 Pacote de papel lumicolor
1 Pacote de botão grande


















1 Pasta meio-ofício 2,5cm com elástico transparente branca




1 Rolo de fita metaloide (qualquer cor e espessura)
1 Pacote de penas coloridas

1 Pacote com 50 folhas sulfite 40 (120g/m²) - A4
2 Pacotes de toalhas umidecidas
1 Peneira (qualquer cor, tamanho e de plástico)
1 Pincel brocha nº 2
1 Pincel ref. 266 nº 24
2 Potes de massa de modelar 500g
3 Potes de tinta guache 250mL (amarelo, azul claro e branco)
1 Pote pequeno de corante alimentício líquido
1 Rolo de fita crepe
1 Rolo de espuma pequeno
1 Tinta PVA – 100ml (qualquer cor)
2 Tubos de cola branca 40g
1 Tela 20X20
1 Sabonete líquido
40 Sacos plásticos para sulfite grosso

MATERIAL PARA AS AULAS DE MÚSICA:
 1 Bichinho de pelúcia pequeno
 1 Pacote de fita de cetim largo (qualquer cor)

MATERIAL DA MOCHILA: Enviar com a criança no 1º dia letivo
 1 Escova de dente
 1 Saco para roupa suja
 1 Squeese ou garrafinha de água



 1 Toalha de boca (deverá ficar na lancheira)
 1 Troca de roupa completa (camiseta e calça)

Para os alunos que usam fralda, manter na mochila os itens de uso pessoal (fralda, lenço umidecido e pomada).

______________________________________________________________________________
COMUNICADO


Todos os materiais devem estar etiquetados com o nome do aluno. Inclusive a mochila, lancheira e o
uniforme.



O material escolar, deverá ser entregue em caixa ou sacola identificado com o nome completo da criança, na portaria
da Educação Infantil, no período de 07/01/2019 até 18/01/2019 das 8h às 11h ou 13h às 16h.



Solicitamos a presença dos pais ou responsável pelo aluno, no 1º dia letivo, no pátio da Educação Infantil para
a verificação da classe da criança e apresentação do corpo docente, às 7h30min (período da manhã), às
13h30min (período da tarde).



A criança não deverá comparecer neste dia, pois em seguida haverá reunião de pais com as professoras nas
respectivas salas de aula.

