
 

 

 

Material Quantidade 

Botões de tamanhos variados 50 

Brinquedo adequado à faixa etária 1 

Bloco LumiPapers fluorescente Creative – formato A4 – 120 g colorido 1 

Caixa de caneta hidrocor com 12 cores 1 

Caixa organizadora (28 alt. x 18 com x 18 larg.) com o nome da criança 1 

Caixa de canetinha hidrográfica 1 

Caixa de lápis de cor (12 cores) 1 

Caixa de massa de modelar (Soft 12 cores) 2 

Caixa de tinta guache 1 

Caixa de cola colorida 1 

Caixa de cola colorida com glíter 1 

Cola bastão “Prit” ( grande) 2 

Estojo grande (com 2 divisões) 1 

Folhas de papel sulfite – branca  200 

Pacote de lantejoulas GRANDES 1 

Pasta polionda grossa AZUL 1 

Pote de lenço umedecido 3 

Pasta de papelão (AZUL) com grampo trilho  4 

Penas coloridas 10 

Tesoura sem ponta com o nome gravado 1 

Tela para pintura (medida: 20x20) 1 

Tubo de cola pequeno 90g 1 

Tubo de cola de500 g 1 

Cabide de madeira 1 

Tecido colorido 1 metro 

 
Higiene e uso pessoal 

 

1 pente ou escova de cabelos 

1copo de aço inoxidável com o nome da criança gravado (letra bastão) 

2 cremes dentais 

2 escovas de dente com capinha 

1 nécessaire (com o nome da criança) 

1 toalha de rosto com nome bordado 

2caixas de lenço de papel 

1 pacote de lenço umedecido 
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OBSERVAÇÕES: 

 Todo material deverá ser etiquetado com o nome e a turma do aluno; 

 Manter uma troca de roupa na mochila; 

 A toalha de rosto será enviada para troca toda sexta feira ou quando se fizer necessário. 

  Para algumas atividades no decorrer do ano, se preciso for, serão solicitados materiais 

recicláveis.  

ATENÇÃO: O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA 

ESCOLA NO PERÍODO DE 21 A 25/01/2020 

 


