Lista de Material 2019
Segmento 1 - Infantil 2

AS FAMÍLIAS QUE DESEJAREM PODERÃO TRAZER OS SEGUINTES MATERIAIS:
OBS.: NOS MATERIAIS DE USO COLETIVO, NÃO DEVE CONSTAR O NOME DA CRIANÇA.

4 cartelas de adesivos com temas infantis
1 cola branca tenaz (100 ml)
1 cola bastão Pritt grande
1 durex vermelho
1 durex transparente
1 durex largo transparente
2 envelopes brancos tamanho A3
4 envelopes brancos tamanho ofício
4 envelopes tamanho A4
1 esponja de cozinha
1 folha de EVA lisa vermelha
1 folha de EVA decorada
1 folha de EVA com glitter vermelha
1 ﬁta crepe estreita
1 metro de ﬁta de cetim vermelha de 2 cm de largura
1 pacote de forminhas vermelhas para docinhos
1 pacote de papel Criative Paper
1 caixa de giz de cera 12 cores curto e grosso (preferência Faber Castell)
1 jogo de canetinha Jumbo triangular com 12
2 glitter frasco pequeno vermelho
2 potes pequenos de lantejoulas tamanho grande (vermelhas)
1 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores (preferência Faber Castell)
2 lápis graﬁte jumbo (preferência Faber Castell)
1 borracha Supersoft (preferência Faber Castell)
1 rolo pequeno de lastex
1 folha de lixa escolar grossa
2 potes de massinha para modelar (preferência Uti Guti 140 g)
3 blocos de papel canson branco tamanho A4
1 bloco de papel canson branco tamanho A3
1 pasta L tamanho ofício cor vermelha
1 pasta L plástica amarela
1 pacote (com 10) de pratos de aniversário
3 retalhos pequenos de tecido estampado (20x20 cm)
1 pacote de sacos de pipoca brancos

30 sacos plásticos para roupa molhada
1 tela para pintura 20 x 20 cm
1 Pincel nº 18 (815)
1 folha de papelão polionda vermelho
2 folhas de papel celofane vermelho
1 caixa de tinta plástica 6 cores (preferência Plasticor)
1 pote de tinta acrílica fosca 60 ml (qualquer cor)
1 pacote de palitos de sorvete vermelhos
1 pacote pequeno de algodão
1 rolo pequeno de ﬁtilho vermelho
50 folhas de papel sulﬁte A3
100 folhas de papel sulﬁte A4
100 folhas de papel sulﬁte ofício
50 bexigas vermelhas
1 metro de papel contact transparente
2 folhas de papel craft
3 cartolinas brancas
2 papéis-espelho vermelhos
2 papéis-cartão vermelhos
2 papéis laminados vermelhos
2 papéis camurça vermelhos
2 folhas de papel de seda vermelho
1 folha de papel-pedra
2 papéis crepon vermelhos
2 collor set vermelho
5 pares de olhos móveis (vários tamanhos)
1/2 metro de velcro branco (2 cm de largura)
1 brocha para pintura escolar.
1 metro de TNT vermelho
1 pacote de garfos descartáveis de sobremesa
1 pacote de colheres descartáveis de sobremesa
1 metro de tecido de algodão cru
1 rolo de barbante colorido
1 pacote de palha colorida
10 saquinhos de celofane com motivos infantis 30X30
2 pacotes de massa acrilica

Livros e materiais de uso pessoal 2019
Segmento 1 - Infantil 2
Apostila de Ensino Religioso para 3 anos – Concepcionistas Missionárias do Ensino
Livro didático: Toni Itinerários – Educação Infantil 1 Integrado – Angélica Prado e Cristina Hulle - FTD ISBN 7898652402739
Material de uso pessoal
• 1 nécessaire para escova e creme dental
• Creme dental
• Escova de dentes
• 1 rolo de papel toalha
• 1 caixa de lenço de papel
• 1 pacote de lenço umedecido
• 1 copo de plástico com tampa para água
• 1 caixa de sapatos grande forrada com papel de presente ou papel contact colorido
• 1 mochila escolar com alças (de preferência sem rodinhas)
• 1 camiseta grande, dos pais, pode ser usada, para artes
• 2 CDs virgens para gravação

Quando necessário solicitaremos material para reposição.
OBS.: O material de Língua Inglesa será entregue no início das aulas.
PLANTÃO DE VENDAS DE MATERIAL DIDÁTICO NA ESCOLA
DEZEMBRO
De segunda a sexta: de 10 a 20, horário: 7h30 às 18h
Sábado: dia 15, horário: 9h às 14h
JANEIRO
De segunda a sexta: de 7 a 29, horário: 7h30 às 18h
Sábado: dia 19, horário: 9h às 14h
PAGAMENTO FACILITADO
APÓS O PLANTÃO DE VENDAS NA ESCOLA COMPRE VIA INTERNET
WWW.LIVROFACIL.NET

