LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
EDUCAÇÃO INFANTIL – JARDIM II
2022
01 mochila que comporte a pasta elástica (+ -37cm ) de lição de casa
01 estojo para as canetinhas com zíper, sem divisão e plastificado
01 estojo com zíper e duas divisórias
01 apontador com reservatório
02 borrachas (brancas)
10 botões de cores e tamanhos variados
01 tesoura sem ponta, em aço inox, com o nome da criança gravado
01 tubo de cola branca (líquida de 110g ) ́
01 tubo de cola bastão de 40g (de boa qualidade, tipo Pritt)
01 caixa de lápis de cor, triangular fino, com 12 cores
01 caixa de big giz de cera com 12 cores (tipo Acrilex)
03 lápis grafites triangulares nº 02
01 pincel chato nº 14
01 rolinho de espuma para pintura com cabo longo
01 tela para pintura (tamanho 20x30cm)
01 bloco colorido criativo tipo Romitec A4
01 bloco de papel tipo Canson A4
01 kit de caneta hidrocor 12 cores ponta grossa (tipo Pilot ou Faber Castell)
01 caixa de cola glitter com 6 cores (tipo Acrilex) - para as meninas
01 coleção Eco Cores Textura Visual 2 (tipo Novaprint) - para as meninas
01 caixa de tinta metálica com 6 cores (tipo Acrilex ́ - Fantasia ou Dimensional) - para
os meninos
01 coleção Eco Cores Moldura 7 cores (tipo Novaprint) - para os meninos
02 cartelas de adesivo infantil
02 revistinhas de colorir infantil
01 massinha de E.V.A. - pacote 50g
01 massinha para modelar, extra macia - pote de 500g de (tipo Acrilex –SOFT)
01 pasta de plástico com elástico na cor azul transparente
01 pasta de plástico com elástico na cor amarelo transparente
01 plástico leitoso azul para atividades de pintura medindo aproximadamente
80x80 cm
01 tinta guache pote 250 ml qualquer cor
01 tinta para artesanato 37ml em pote (tipo Acrilex) qualquer cor
01 estojo de tinta aquarela 12 cores (tipo CIS)
01 tubo de bolinha de sabão
01 revista (para recorte)
Outros:
● 01 camiseta usada para atividades de pintura (um número maior que o aluno)
● 01 avental para as aulas de culinária
● 01 saco pequeno para roupa suja com o nome da criança (tipo ziplock)
● 01 livro de história infantil com letra bastão (letra bastão, maiúscula) Sugestões de Autores:
Maurício de Sousa, Tatiana Belink, Eva Furnari, Ruth Rocha, Ziraldo e Ana Maria Machado.
Sugestões de Editoras: Brinque Book, Melhoramentos, FTD, Biruta, Paulinas, Companhia das
Letrinhas e Global.
Avisos Importantes:
●

As marcas descritas acima são sugestões de compra, uma vez que apresentam qualidade e

●
●
●
●
●

durabilidade.
O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar (a professora
solicitará).
Alguns materiais serão de uso coletivo, como: tintas, massinhas, papéis, livros de história e
outros.
Todos os itens do uniforme, materiais e livros, deverão vir identificados com nome completo da
criança, inclusive agasalhos de inverno.
Colocar o nome da criança do lado de fora da lancheira e mochila.
Todo o material (acondicionado em sacola ou pacote fechado, devidamente identificado com
nome e turma em letra bastão maiúscula) deverá ser entregue à professora, no dia 24/01/2022
no local da Reunião de Pais.

