LISTA DE MATERIAL 2018- PRÉ II
PRÉ II

MATERIAL

2

Bandeirinhas plásticas (pacote )

1

Camiseta de adulto usada para atividades com tinta* - nomeado na barra da frente

1

Caixa de durex colorido (sortido)

2

Caneta retroprojetor preta e azul média (pilot)

1

Cola colorida (kit com 6 cores)

2

Cola polar branca 180g

1

Cola bastão 40gr

1

Color set (tipo folha de cartolina - cores diferentes)

1m

Contact amarelo

2m

Contact transparente

2

Creative paper

1

Divisória para fichário c/ 6 divisões (somente para alunos novos ou reposição.) *

1

Ecobag sacola crua 45x35x12 (preservação dos materiais enviados para casa)

1

Esteira de palha pequena (somente para alunos novos ou reposição.) *

1

Folha de etiquetas c/ 14 Pimaco nº 6182

1 bloco

Folha de papel A3

3

Folha E.V.A. (preto/marrom/verde – 1 de cada cor)

2

Gibi

2

Gizão de cera (12 cores)

2

Hidrocor fino (12 cores)

2

Hidrocor grosso (12 cores)

4

Lápis 2B triangular nº 2

2

3

Lápis de cor fino (12 cores)
Livros paradidáticos para o projeto “Ciranda de Leitura” (as indicações serão
encaminhadas por e-mail)*
Lixa para madeira nº 80

1

Massa de modelar caixa com 12 cores

2
1
2

Massa de modelar pote grande (qualquer cor)
Nanquim – preto
Pacotes Eco cores estampado

2
1
1

Papel 40 kg branco
Papel canson A3 224g/m (bloco)
Papel canson A4 224g/m (bloco)

1

Papel celofane – transparente

3

Papel color set (pacote)

1

Papel crepom– verde

1
1
1

Papel laminado (qualquer cor)
Papel pardo
Par de chinelos* nomeado na lateral dos dois pés (fica na escola)

1

Pasta registradora a/z vermelha (somente para alunos novos ou reposição.) *

6
1

Pasta trilho transparente incolor, plástica ("2 furos”) *
Pincel achatado 18-815

3

1

Pincel fino nº 6

1

Pincel grosso nº 18

1

Pincel médio nº 14

2
1

Pintura a dedo
Pincel tipo batedor

40

Plástico grosso c/ 4 furos tamanho Ofício

2

Resma de papel A4 (branca)

1

Revista Infantil (Sugestão: Recreio, Gênio, Ciência Hoje para Crianças)

1
1
1

Revista usada para recorte
Tela 30 x 20cm *
Tesoura escolar sem ponta *

1

Tesoura plástica (para massinha) *

1
1
1

Tinta acrílica 37ml – preto, marrom e verde (de cada cor)
Tinta guache 250ml – preto, marrom e verde (de cada cor)
Trincha

Material para compor a mochila diariamente:
1 squeeze ou copo com tampa nomeado;
Kit Higiene: Uma necessaire nomeada contendo a escova de dente, creme dental, copo plástico e toalha de mão que
deverá ser trocada diariamente (nomear todos os itens);
Kit Banho: Uma necessaire nomeada contendo 1 sabonete líquido tipo “Cabeça aos pés”, 1 creme para pentear (se
necessário), um repelente (com icaridina) e um pente / escova de cabelo (nomear todos os itens);
1 envelope saco identificado como “Roupa Limpa” e o nome da criança, contendo: uma troca de uniforme, 1 par de
meias, roupa íntima e toalha- (nomear todos os itens);
1 envelope saco identificado como “Roupa Suja” e o nome da criança, para a troca de roupa suja e toalha úmida.
1 envelope saco identificado como “Esporte” e o nome da criança, contendo o uniforme do esporte (nomear todos os
itens);
1 capa de chuva nomeada.
Observações importantes:
Materiais com *: Referem-se aos materiais individuais e devem ser identificados com o nome da criança.
Padrão para nomear uniformes: camisetas, vestidos, casacos- barra da frente / bermudas, shorts e calças- barra da frente
da perna direita /meias, roupas íntimas, toalhas- local de fácil visualização.
Nos dias de chuva, aconselhamos o uso de galochas.
Todos os materiais devem ser entregues na Reunião de Pais (1ª semana de fevereiro/2018).

