LISTA DE MATERIAL – 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL: 4
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Caixa de lápis de cor jumbo (marcar nome em cada lápis)
Estojo de giz de cera tamanho curto e largo
Potes de massinha 500g Uti-Guti
Colas em bastão pequena
Estojo contendo 01lápis preto jumbo, borracha e apontador (marcar nome nos materiais)
Estojo de canetinhas hidrográficas ponta grossa (marcar o nome)
Caixa organizadora 5/5 litros medidas 12x19x34 (com tampa)
Kit de brinquedo para massinha
Brinquedo pedagógico adequado para idade (material resistente)
Pasta polionda estreita
Tesoura com ponta arredondada com o nome gravado
Brinquedo tipo lego adequado para a idade
Folha de EVA verde com glitter
Brinquedo quebra-cabeça a partir de 20 peças (material resistente)
Metros de fita de cetim
Caixa com 6 unidades de cola colorida
Metro de papel contact transparente
Cartelas de adesivo
Caderno de desenho espiral com 48 folhas
Bolsa ecobag ou algo semelhante de material resistente (tamanho 40x40 – fundo 20cm)
Tubos de cola líquida 110g
Pincel nº 10 (marcar o nome)
Camiseta velha do papai ou da mamãe para atividades com tinta (marcar o nome)
Rolos de papel crepom (cores variadas)
Revistas velhas com bastante figuras para recortes
Brinquedos usados
Canetas permanente fina (cores variadas)
Plásticos ZIP 12x 17cm (à venda em supermercado)
Caixas de lenço de papel;
Embalagens de lenços umedecidos;
Pacotes de contas de miçangas (com orifício largo-mais ou menos de um palito de espetinho)
Livro integrado POSITIVO: a compra será via e-commerce – o link estará disponível no site da Escola

AVISOS IMPORTANTES
 31/01/2022 (Segunda-feira) - Entrega dos materiais na sala, horário 13h10 às 15h.
 Os materiais deverão estar etiquetados com o nome da criança, assim como jaqueta do

uniforme, mochila e lancheira;
 Cada aluno (a) deve trazer sua garrafa de água diariamente com o nome da criança;
 Data de início das aulas: 01/02. Horário: Início 13h10min – Término 17h10min
SUGESTÃO DE ONDE ADQUIRIR O MATERIAL DE PAPELARIA:

AGD PAPELARIAS LTDA: Rua: Alameda Cabral, 139 – Centro – Fone: 3078-2339/3323-2339
agdpapel@gmail.com 99744-9735 – Whatsapp - ENCAPAMOS TODO O MATERIAL

