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 Todo material deverá estar identificado com nome e turma em letra de forma.
 1 livro paradidático infantil – Aguardar orientações da professora na reunião do dia 30/01.
 2 FOTOS 10cm x 15cm da criança (sozinha) com nome
completo no verso.
 1 FOTO 3x4 da criança com o nome no verso
 1 MOCHILA contendo uma troca de roupa completa
 1 lancheira com 1 toalhinha ou guardanapo de pano
 1 Squize com nome, para água
 1 pasta de ferragem branca (logo CNDRA)
 1 caixa plástica com tampa (30cm x 15cm x 10cm)
 1 brinquedo pedagógico
 1 estojo com zíper para guardar:
 1 cx. de lápis de cor triangular JUMBO – 12 cores
(nome em cada lápis)
 1 apontador triangular
 1 rolinho para pintura
 1 estojo com zíper para guardar:
 canetinha hidrocor GROSSA – 12 cores
(nome em cada canetinha)
 1 estojo com zíper para guardar:
 1 caixa de giz de cera grosso – 12 cores
 1 pincel chanfrado n°16
 1 aquarela com 12 cores
 2 tubos de cola branca 110g (lavável e não tóxica)
 3 tubos de cola bastão
 1 tesoura mapped KID KUT
 1 escova de dente usada
 1 bloco de papel criativo com 32 folhas
 1 kit de papéis coloridos A3 nº 3 – 38 folhas
 1 camisetão para pintura (pai ou mãe)
 5 sacos plásticos com 2 furos/univ.
 1 pote 500g de massinha macia
 1 kit de massinha ART KIDS – nº 2
 1 novelo de lã
 1 pacote de olhinhos móveis grandes
 2 pacotes de pratinhos (bolo) de papelão colorido

 1 pacote de colheres plásticas pequeno
 1 tesoura sem ponta
 4 caixas de lenços de papel
 4 refis de cola quente FINO
 1 rolo de fita crepe
 2 fitas adesivas amarela e verde
 1 saco de botão grande
 1 saco de botão médio
 1 esponja macia
 1 pacote de papel toalha
 1 bloco CANSON A3
 1 pacote de papel MOLDURA ECOCORES A4
 1 pacote de papel TEXTURA VISUAL ECOCORES A4
 1 caixa de cola colorida
 plasticor – 6 cores
 1 pote de tinta acrílica fosca – 250 ml azul
 2 potes de tinta guache 250ml – vermelho e azul
 1 folha de lixa – 120
 1 kit pinçamento
 1 PACOTE DE LANTEJOULAS 18 MM
 1 tela para pintura 20cm X 30cm
FOLHAS
 Papel cartão - 3 folhas de cada cor: amarelo,
verde e laranja.
 Papel color set - 3 folhas de cada cor: amarelo,
verde e laranja.
 EVA – 2 folhas de cada cor: amarelo, verde e
laranja.

Reunião de Pais e ENTREGA DE MATERIAL na sala de aula  30/01/2017 – 13h30
INÍCIO DAS AULAS  31/01/2017 – 13 horas
Educação Infantil entrada pelo portão nº 3 – Rua Ouvidor Portugal

