Lista de Material 2019 - Nível 1 Matutino
Material escolar uso individual (identificado):
01 Pasta comum de plástico com elástico
05 Blocos de papel creative (colorido) 01
Bloco Canson A4 (branco) – 140g
01 Folha EVA
01 Folha de EVA Estampado
01 Folha de EVA Brilhoso
02 Rolos de papel crepom
01 Tela 20x30cm
01 Caixa de cola colorida (6 cores)
01 Cola Glitter
01 Tubo de cola branca grande
03 Colas bastão (40gr)
01 caixa de tinta guache (6 cores)
02 Potes de massa para 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 nº10 curto (com ponta chata)
01 Rolo pequeno para textura (rolinho de espuma)
01 pacote de balão nº09
01 Instrumento musical para a faixa etária
Meninos: 01 pacote de animais
Meninas: 01 jogo de loucinha

Material de higiene uso individual (identificado):
01 Pacote de lenços umedecidos
01 pomada para assaduras (sua preferência)
01 pacote de fralda descartável
02 Babadores (deixar sempre na bolsa)
01 toalha de banho que deverá retornar na bolsa diariamente
01 pente ou escova de cabelo
02 chupetas com estojo (uma para ficar na escola e uma na mochila)
01 escovas de dente
01 creme dental sem flúor
01 estojo para escova de dente e creme dental
03 caixas de lenço 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 início do ano letivo de 2019). 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 das
famílias).

