Lista de Material Escolar 2016
Educação Infantil N2
Descrição

Quant.

MATERIAL INDIVIDUAL
Baldes (grandes) de lenços umedecidos
Caixa de giz de cera grosso/longo - 12 cores
Caixa de lápis de cor jumbo
Caixas de lenços de papel
Camiseta para artes (manga longa)
Cola bastão
Conjunto de caneta hidrocor grossa - 12 cores
Creme dental
DVD RW
Escova dental
Gel para cabelo (meninos)
Livro infantil em inglês para a biblioteca da sala de aula – adequado para 2, 3 anos
Necessaire
Pacote de Fralda Descartável (solicitaremos mais, conforme a necessidade) *
Pacote de tic tac de cabelo e elástico (meninas)
Pasta com elastico e aba propileno transparente A3 espessura 2,5 cm
Pincel grande n24
Squeeze para água
Toalha de mão com o nome da criança (dentro da nécessaire)

1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

MATERIAL DE ARTES
Bloco de Creative paper (não fluorescente)
Bloco de desenho A3 – densidade maior que sulfite com 20 fl
Bloco de desenho A4 – densidade maior que sulfite
Bloco de sulfite A3 - 500fls
Caixa de Cola colorida
Caixa de cola gliter
Caixa de giz pastel
Caixa de pintura a dedo - 6 cores
Cartela de stickers
Cartolina cores diversas
Celofane
Cola líquida de 500 g
Color set cores sortidas
Contact transparente (metros)
Esponja
Esponjinha com cabo
Folha de papel laminado
Folha imantada adesivada A4
Folhas de papel camurça
Folhas de papel lixa
Massa de modelar 500g
Pacote de Algodão branco ou colorido
Pacote de Palitos de sorvete cores sortidas
Pacote de pratinhos de papelão
Pacote de pregador de madeira
Pacote pq de penas coloridas
Papel cartão - cores variadas
Papel cartão – preto
Papel crepom
Papel de seda
Papel espelho
Papel micro ondulado
Plasticos com 4 furos A3
Potinho de bolinha sabão
Rolinho de espuma
Tinta guache 250 ml (cores variadas)
Obs:
Todos os livros e cadernos e materiais de uso individual, deverão ser etiquetados com nome completo e
série do aluno e entregues ao professor da sala. Deverão estar separados do material de artes.
Qualquer outro material solicitado pelo professor para projetos e/ou datas comemorativas deverão ser
entregues ao solicitante.
O material individual deverá ser reposto pelos pais durante o ano letivo.
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