LISTA DE MATERIAL DE PAPELARIA 2019
Educação Infantil – Maternal
Somente o MATERIAL QUE FICARÁ NA ESCOLA abaixo relacionado, deverá ser entregue até o dia
11 de Janeiro de 2019
MATERIAL QUE FICARÁ NA ESCOLA
(Lei Federal 12.886/13)
2 rolos de fita dupla-face (1 larga/1 fina)
6 folhas de papel camurça (2 azuis/2 brancos/2
vermelhos)
1 rolo de fita crepe (larga)
2 potinhos de glitter
2 pacotes de lantejoulas grandes
1 pacote de lumipaper criative (cores sortidas)
1 revista
50 palitos de sorvete coloridos
1 lixa d’água fina
1 rolo de barbante
1 rolinho de fitilho
2 potes grandes de tinta para tecido (cor
variada)
2 durex (colorido/transparente)
1 caneta de retroprojetor
2 blocos de canson A3
1 estojo de pinta cara
1 caneta acrilpen (para tecido)
4 folhas de papel espelho (vermelho/verde/
amarelo/azul)
3 folhas de color-set (branco/verde/vermelho)
2 folhas de papel laminado (dourado e prata)
6 folhas de E.V.A (2 verdes/2 azuis/ 2
amarelas)
2 folhas de papel crepom (branco)
2 livros de história para a faixa etária com
ilustrações grandes
1 estojo de pintura a dedo ou guache lavável
2 folhas de celofane transparente
1 caixa de tinta plástica (6 cores)
15 sacos plásticos grosso A3

ORIENTAÇÃO
MATERIAL DE USO PESSOAL DO ALUNO
(permanecerá na mochila,família repor quando necessário)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

caixa de giz de cera c/6 cores (grande/grosso)
jogo canetinhas hidrocolor (grossa) c/ 12 cores
pincel Tigre n°20
rolo pequeno de pintor
estojo grande
estojo de aquarela
avental de Artes (para preservar o uniforme)
tesoura s/ ponta
cola líquida
cola bastão
ORIENTAÇÃO
Kit de Higiene Pessoal (permanecerá na mochila,
família repor quando necessário)

1
1
1
1
1

guardanapo de pano para o lanche
sabonete líquido
escova de dente
pasta de dente
nécessaire

OBS.: Manter diariamente na mochila 1 troca de
roupa com peças do uniforme, com o nome do aluno
marcado.

OBSERVAÇÕES: Todo material deverá ser etiquetado com nome e ano escolar, o de uso pessoal do aluno
deve ser reposto pela família sempre que necessário durante o ano letivo. Sr.Responsável ficar atento à
obrigação de entregar SOMENTE O MATERIAL QUE FICARÁ NA ESCOLA pois será essencial aos
trabalhos escolares individuais do seu filho.
Ciente responsável:__________________________________Data:____/____/____
Nome do aluno:_________________________________________Ano:___________

