LISTA DE MATERIAIS 2018 – GRUPO 4
Educação Infantil
▪04 caixas de massa de modelar; (Sugestão: Soft)
▪01 caixa de lápis de cor 12 cores – Jumbo (lápis grosso) (Sugestão: Faber-Castell);
▪01 caixa de giz de cera grosso 12 cores (Sugestão: Corfix);
▪03 tubos de cola – 90gr (Sugestão:Tenaz ou Bic);
▪01 jogo de canetinhas hidrocor 12 cores;
▪01 jogo de canetinhas compactor color;
▪01 tesoura sem ponta (Sugestão: Mundial ou Tramontina);
▪ 02 potes de purpurina;
▪ 01 caixa de cola colorida;
▪01 pincel nº 10;
▪01 lápis preto (Sugestão: Faber-Castell);
▪01 pote de tinta guache (250ml);
▪02 pacotes de Lumi Paper;
▪01 pacote de folha de oficio branca (100 folhas);
▪02 pacotes de folha de desenho branca (50 folhas);
▪ 10 folhas de desenho A3;
▪ 01 folha de papel laminado;
▪ 01 folha de celofane;
▪ 01 folha de papel crepom;
▪ 01 fitilho;
▪ 01 saquinho de lantejoulas grandes;
▪ 01 saquinho de letras pequenas em E.V.A;
▪01 caderno de desenho grande;
▪01 folha de E.V.A. colorida e 01 decorada;
▪01 pacote de palito de picolé (100 unidades);
▪10 saquinhos plásticos tamanho ofício;
▪01 brinquedo (boneca, panelinhas, carrinhos, dinossauros, cavalinhos) e 01 jogo (memória,
encaixe, quebra-cabeça);
▪01 saco de balões;
▪ 01 saquinho de figuras em E.V.A;
▪ 02 fitas parda;
▪ 01 caixa de sapato decorada;
▪Lancheira ou mochila pequena para o lanche;
▪ 01 livro de história infantil. (Sugestão de autores: Márcia Kupstas, Ana Maria Machado,
Lúcia Reis, Cristina Porto, Silvia Gonsalves, Nair de Medeiros Barbosa, Sylvia Orthof, Rita
Nasser, Elias José, Mary França e Eliardo França).
MATERIAL DE HIGIENE:
▪01 caixa de lenço de papel;
▪01 toalha de pano para lanche;
▪01 escova de dente com protetor individual;
▪01 pasta de dente infantil;
▪03 pacotes lenços umedecidos;
▪01 avental para pintura (identificado);
▪01 almofada (identificada).
Sugestão: 01 porta escova.
OBS: Todo material deverá conter NOME DO ALUNO inclusive o UNIFORME.

