Lista de Material 2020 - Nível 1
Material escolar uso individual (identificado):
01 Pasta comum de plástico com elástico
04 Blocos de papel Creative (colorido)
01 Bloco de papel Canson A4 (branco)
03 Folhas cartolina dupla face (colorido)
01 Folha de cartolina
02 Rolos de papel crepom (laranja e roxo)
01 Tela 20x30cm
01 Caixa de cola colorida (6 cores)
01 Cola Glitter
02 Tubos de cola branca grande
02 Potes de tinta guache coloridas (250ml)
01 Pote de massa de modelar
01 Caixa de giz de cera grande
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)
01 Estojo de hidrocor (12 cores)
01 Pincel escolar nº20 (com ponta chata)
01 Rolo pequeno para textura (rolinho de espuma)
01 Pacote de balão nº11
01 Pote de lantejoula/purpurina
Meninos: 01 carrinho
Meninas: 01 boneca
01 Instrumento musical para a faixa etária

Material de higiene uso individual (identificado):
01 Pacote de lenços umedecidos
01 Pomada para assaduras (sua preferência)
01 Pacote de fraldas descartáveis
02 Babadores (deixar sempre na bolsa)
01 Toalha de banho que deverá retornar na mochila diariamente
01 Pente ou escova de cabelo
02 Chupetas com estojo (uma para ficar na escola e uma na mochila)
01 Escova de dentes
01 Creme dental sem flúor
01 Estojo para escova de dente e creme dental
03 Caixas de lenços de papel grande
01 Copo para água
01 Repelente (ficará na escola)
01 Protetor solar (ficará na escola)
01 Camiseta grande (para pintura)
01 Livro de literatura de acordo com a idade, para a biblioteca da sala. (Este livro será sugerido pela professora
no inicio do ano letivo de 2020). A turma irá montar uma biblioteca na sala, somente com títulos de qualidade.
(O mesmo será devolvido no final do ano letivo ou doado para o colégio, conforme opção da família).

