MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL – 2019
TURMA – A11
MATERIAIS COM NOME PARA FICAR NA ESCOLA:
1 caixa de camisa,1 pacote de papel toalha, 1 garrafinha de bico plástico transparente para
adesivar (squeeze), 1 camiseta velha (tamanho maior do que o da criança) para trabalhos
com tinta, 1 pasta grande com elástico para folha A3, 1 saco zip (para colocar a agenda
dentro).
 4 metros de fita mimosa – qualquer cor
 1 pacote de papel higiênico (neutro e macio para limpeza do rosto/nariz e boca)
 1 pote de massa de modelar / 500g qualquer cor
 1 tubo de cola branca de 500 g, de consistência firme
 1 conjunto de cola colorida de 6 cores
 3 tubos de anilinas - comestível
 1 conjunto de canetão Compactor Color (c/12)
 1 pincel (chato) nº 16
 1 brochinha curta, redonda e grossa
 1 pacote de papel especial Offpinho, color, A4 120gm/m2
 1 pacote de folha de desenho A4 com 50 folhas (grossas)
 1 rolinho de espuma para pintura
 1 caneta para retroprojetor preta
 3 tubos de tinta guache de 250 gr (qualquer cor)
 1 rolo de fita crepe marrom
 1 bloco de desenho A3 com 20 folhas
 1 rolo de papel crepom (qualquer cor) e 1 verde ou marrom
 1 pacote de palitos de picolé
 1 prato pequeno, 1 médio e 1 grande de papelão pardo (não plastificado)
 1 caixa de giz pastel grosso grande (12 cores)
 2 pacotinhos de lantejoulas grandes
 1 livro de história resistente e adequado a faixa etária com capa e folhas duras ou folhas
de plástico.
 Acessórios (óculos, colares, perucas)
1 pacote ou refil de lenço umedecido
Os materiais identificados deverão ser entregues na quinta-feira, dia 14/02/2019, às
18h30min, na reunião com as famílias, na sala de aula da turma.
É importante considerar os detalhes das indicações dos materiais. Caso seja necessário,
para o segundo semestre, encaminharemos nova solicitação.

MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL – 2019
TURMA – A21
MATERIAIS COM NOME PARA FICAR NA ESCOLA:
1 garrafa com bico, 1 caixa de camisa,1 pacote de papel toalha, 1 copo plástico identificado
(não descartável), 1 camiseta velha para trabalhos com tinta, 1 pasta com elástico grande
para folhas A3 (para colocar trabalhos) e 1 saco zip (para colocar a agenda dentro).
 3 metros de fita mimosa – preferencialmente, nas cores: amarelo, azul, rosa, laranja e
vermelho
 1 pacote de papel higiênico (neutro e macio para limpeza do rosto/nariz e boca)
 2 potes grandes de massa de modelar
 1 tubo de cola branca de 500 gr, de consistência grossa
 2 conjuntos de cola colorida de 6 cores
 3 tubos de anilina comestível, cores alegres
 1 conjunto de canetão Compactor Color (c/12)
 1 pincel (chato) nº16
 1 brochinha curta, redonda e grossa
 2 pacotes de papel especial Offpinho, color, A4 120gm/m2
 1 pacote de folha de desenho A4 com 50 folhas (grossas)
 1 rolinho de espuma para pintura firme
 1 caneta para retroprojetor preta
 1 tubo de tinta guache de 250gr (cor alegre e vibrante)
 1 rolo de fita crepe marrom (bem adesiva)
 2 blocos de desenho A3 com 20 folhas
 3 rolos papel crepom (1 marrom, 1 verde e 1 a escolher)
 1 pacote de palitos de picolé
 1 prato grande de papelão e 1 pacote com 10, de tamanho médio ou pequeno
 2 pacotes de prendedores de roupa
 1 caixa de giz de cera - grosso grande (12 cores)
 2 pacotinhos de lantejoulas grandes
 2 caixas de giz pastel
 1 pacote de folha de ofício
 1 livro de história – coerente com a idade.
 Acessórios (óculos, colares, perucas, vestidos, chapéus,..)

Os materiais identificados deverão ser entregues na quinta-feira, dia 14/02/2019, às
18h30min, na reunião com as famílias, na sala de aula da turma.
É importante considerar os detalhes das indicações dos materiais. Caso seja necessário,
para o segundo semestre, encaminharemos nova solicitação.

MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL – 2018
TURMA - A31
MATERIAIS COM NOME PARA FICAR NA ESCOLA:
1 toalha de rosto, 1 caixa de camisa,1 pacote de papel toalha, 2 escovas dentais com capa de
proteção para cada semestre, 2 cremes dentais,1 copo plástico identificado (não descartável),
1 guardanapo de plástico duro para o lanche (jogo americano) e 1 avental ou camiseta velha
para trabalhos com tinta.
 1 tesourinha de boa qualidade, sem ponta
 3 metros de fita mimosa – qualquer cor
 2 rolos pacote de papel higiênico (neutro e macio para limpeza do rosto/nariz e boca)
 1 pacote de papel de bala
 2 caixas de massa de modelar
 1 nanquim pequeno colorido
 1 tubo de cola branca de 500 gramas
 1 conjunto de cola colorida de 6 cores
 1 tubo de cola tridimensional
 2 tubos de anilina comestível
 1 conjunto de canetão Compactor Color (c/12)
 1 pincel nº12
 1 pincel (chato) nº16
 1 pacote de papel especial Offpinho, color, A4 120gm/m2
 1 pacote de folha de desenho A4, com 50 folhas (grossas)
 1 pacote de canudinhos (grosso)
 1 rolinho de espuma para pintura
 2 canetas de retroprojetor preta
 1 DVD regravável
 2 fitas durex coloridas
 1 tubo de tinta guache de 250gr
 1 rolo de fita crepe marrom
 2 blocos de desenho A3, com 20 folhas
 2 tubos de glitter
 1 folha de papel color set
 1 rolo de papel crepom
 2 pratos de papelão (médio)
Os materiais identificados deverão ser entregues na quinta-feira, dia 14/02/2019, às
18h30min, na reunião com as famílias, na sala de aula da turma.
É importante considerar os detalhes das indicações dos materiais. Caso seja necessário,
para o segundo semestre, encaminharemos nova solicitação.

MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL – 2018
TURMA – A41
MATERIAIS COM NOME PARA FICAR NA ESCOLA:
1 toalha de rosto, 1 caixa de camisa, 2 escovas dentais com capa de proteção, para cada
semestre, 2 cremes dentais,1 copo plástico identificado (não descartável),1 guardanapo de
plástico duro para o lanche (jogo americano), 1 pasta com elástico para o tema, 1 avental ou
camiseta velha para trabalhos com tinta e 1 pasta preta com 50 plásticos.
 1 pacote de papel toalha (cozinha)
 1 tesourinha de boa qualidade, sem ponta e com nome
 3 metros de fita mimosa – qualquer cor
 1 rolo de papel higiênico
 1 tubo de cola branca de 500 gr de boa qualidade
 1 fita crepe de boa qualidade
 1 conjunto de cola colorida de 6 cores
 2 conjuntos de canetões Compactor Color (c/12), com nome
 3 canetas compactor color preta
 1 lápis preto / 1 borracha /1 apontador / 1 estojo
 1 pincel nº 18
 1 brochinha redonda, curta e grossa
 1 pacote de papel especial Offpinho, color, A4 120gm/m2
 1 caixa de giz de cera grosso
 3 blocos de desenho A3, com 20 folhas
 3 pacotes de folha desenho A4, com 50 folhas grossas
 1 rolo de papel crepom
 1 pacote de prendedores de roupa
 2 fitas durex coloridas
 2 tubos de tinta guache de 250gr, de qualquer cor
 1 pacote de palito de picolé
 1 caneta de retroprojetor preta
 2 rolinhos de espuma para pintura
 2 tubos de anilina líquida comestível, de qualquer cor
 1 lixa de fogão de cor preta
 1 pacote de forminhas para doce
 1 jornal e 1 revista para recorte
 2 tubos de glitter
 1 folha de papel laminado – qualquer cor
 1 folha de papel color set – qualquer cor
 1 tubo de nanquim pequeno
 acessórios para fantasias (óculos, colares, perucas, saias, vestidos, chapéus...)
 botões, retalhos, lãs, copos de iogurte, caixas,...
Os materiais identificados deverão ser entregues na quinta-feira, dia 14/02/2019, às
18h30min, na reunião com as famílias, na sala de aula da turma.
É importante considerar os detalhes das indicações dos materiais. Caso seja necessário,
para o segundo semestre, encaminharemos nova solicitação.

