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MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE FICARÃO NA ESCOLA 

-1 brinquedo pedagógico (sugestão: carrinho, jogo médico, jogo cabeleireiro, animais de fazenda, kit dentista...)  
-1 Pen Drive Kingston DataTraveler DT101G2 4GB ou Pen DriveSandisk Cruzer Blade 4GB.  
-2 pastas polionda verdes 2 cm*              
-1 caixa de lápis de cor jumbo triangular 12 cores (Acrilex ou Faber Castell) 
-1 caixa de giz de cera curton com 15 cores (Acrilex ou Faber Castell) 
-1 estojo de caneta hidrocor jumbo com 12 cores (Acrilex ou Faber Castell) 
- 2 tubos de cola líquida 40g (tenaz)    
- 4 tubos de cola bastão 40g (Pritt) 
- 1 lápis grafite jumbo triangular  
- 6 potes de massinha 140g soft 
-1 crachá com presilha * 
-1 gibi  
-1 revista usada  
-10 envelopes plásticos grossos com 4 furos tamanho ofício  
-300 folhas de sulfite 75mm 
- 2 blocos de criative paper (Bloco criativo em 8 cores – Romitec: 325X235mm) 
- 2 blocos de canson A3 branco 
- 1 folha de EVA 40X50 cm (qualquer cor) 
- 1 pote de tinta tempera guache 250ml verde 
- 1 caneta para tecido verde. 
- 1 rolinho de tecido para patchwork. 
- 1 fita crepe grossa (48X50mm) 
- 1 pacote de palitos de sorvete (redondo e colorido em verde) 
- 1 pacote de canudinhos 
- 1 etiqueta bolinha colorida 19mm (verde) 
 
MATERIAIS DE HIGIENE QUE FICARÃO NA ESCOLA 

-4 caixas de lenços de papel  

-5 pacotes de lencinhos umedecidos        

 

MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL QUE FICARÃO NA MOCHILA (Repor quando necessário) 

-1 escova de dentes* 

-1 pasta de dentes*  

-1 toalhinha de mão  

-1 squeeze (para água)* 

   

LISTA DE MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL (Devem ser enviados em uma sacola separada) 
- 2 pacotes de lencinho umedecidos 
- 2 caixas de lenço de papel 
- 1 pote de massinha soft 140 g 
- 1 tubo de cola bastão (Pritt)  
- 1 giz de cera curton 15 cores 
- 1 caixa de lápis de cor jumbo triangular 12 cores (Acrilex ou Faber Castell) 
- 1 lápis grafite jumbo triangular  
- 1 borracha macia 

OBS: IDENTIFICAR COM O NOME DO ALUNO SOMENTE OS ITENS MARCADOS COM * (ASTERISCO). LETRA ARIAL 
MAIÚSCULA TAM. 14. 


