Lista de Material Escolar 2016
Educação Infantil K2
Descrição

Quant.

MATERIAL INDIVIDUAL
Apontador duplo
Avental ou camiseta grande para aula de artes
Borracha branca
Caixa de giz de cera com 12 cores
Caixa de lápis de cor - 24 cores
Caixa de lenços de papel
Cola bastão
Cola líquida 200 ml
Conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores
Creme dental
DVD RW
Escova dental e toalhinha
Estojo de zíper triplo (com nome do aluno)
Estojo simples
Gel para cabelo
Lápis grafite - jumbo
Lenço umedecido pct
Livro de história em inglês para a Biblioteca de sala de aula (sugestões no fim da lista*)
Necessaire
Pasta poliondas A4 25 mm
Pasta poliondas A5 fina c/ elastico e aba polipropileno transparente
spray para cabelo colorido
Squeeze – diariamente na mochila
Tesoura sem ponta (com nome gravado)
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MATERIAL DE ARTES
Aquarela 12 cores
Bloco criativo 8 cores
Bloco de desenho A4 – densidade maior que sulfite
Bloco de papel fluorescente A4
Cartelas de stickers
Cartolina preta e marrom
Carvão vegetal - pacote
Cola bastão
Cola líquida de 500 ml
Conjunto de canetas hidrograficas c/ 12 cores
Contact transparente ( metros)
Giz de cera com 12 cores
Guache 250 ml - cores variadas
Massa de modelar 500g
Pacote com palito de sorvete colorido
Pacote de bexiga colorido
Pacote de biscuit
Pacote de etiqueta 6285
Pacote de Lantejoulas
Pacote de papel sulfite A4 - 500 Folhas.
Papeis espelho
Papel Cartão - Preto
Papel color set - cores variadas
Pincel brochinha
Plastico A4 com 4 furos
Rolinho de espuma

*Sugestão de livros em inglês:
- Livros da coleção Dr. Seuss
- Livros do autor Eric Carle. Exemplos: “The very hungry caterpillar”, “Brown Bear, what do you see?”
- Livros da Editora Schoolastic. Exemplos: coleção “There was an old lady who swallowed some leaves”, “Clap your
hands”
- Livros da coleção “An if you give…book”
- Livros da coleção “Charlie and Lola”
- Livros da autora Audrey Wood. Exemplos: “The napping house”, Quick as a Cricket”, “The kissing hand”, “Piggies”,
“The big hungry bear”.
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 dos materiais 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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