
MATERIAIS DE USO COLETIVO

100 (cem) folhas de papel sulfite coloridas (verde, amarelo e azul)
100 (cem) folhas de papel A4 fluorescente coloridas 
20 (vinte) folhas de papel canson A4 brancas 
20 (vinte) folhas de papel canson A4 coloridas
1 (uma ) folha de papel corrugado colorida
2 (duas) folhas de papel celofane coloridas (grande)
1 (uma) cartolina branca 
1 (uma) folha de papel cartão (dupla face)
1 (uma) folha de papel cartão (um lado colorido e o outro não)
1 (uma) folha de papel cartão decorado
2 (dois) potes de tinta guache – 250ml 
150 (cento e cinquenta) gramas de massa de modelar (base de amido) – Observar o prazo de
validade e qualidade do produto.
1 (um) brinquedo (sugestões: carrinhos, bonecas, animais)
10 (dez) pratinhos de papelão nº3
2 (dois) pacotes de lenços umedecidos 
1 (um) livro de Literatura Infantil - banho
1 (um) livro de Literatura Infantil com detalhes sensoriais (sons, texturas)
1 (uma) camiseta para trabalhar com tinta (Observar o tamanho da criança.)
2 (dois) metros de fita bebê
2 (dois) metros de fita larga
2 (dois) metros de TNT
1 (um) metro de tecido americano (grosso) – cor crua
½ (meio) metro de tecido (estampa infantil)
1 (um) jornal usado
1 (um) corante alimentício 
1 (um) pincel nº16
1 (um) pacote de palito de picolé
1 (um) metro de contact
5 (cinco) embalagens de marmitas de alumínio
4 (quatro) bolinhas de ping pong

02/02/2022 - Entrega do material escolar completo para professora.
Local: Sala de aula da criança
Horário: das 13h30min às 18h

MATERIAL INDIVIDUAL (Todos com o nome da criança)

1 (uma) muda de roupa de inverno e de verão (na mochila)
1 (uma) pasta-catálogo com 110 plásticos (Os plásticos devem ter a espessura mais grossa.)
1 (um) lençol com elástico para berço (colorido ou estampado) com nome
1 (um) travesseiro com o nome bordado
1 (um/uma) copo ou garrafinha para água 
1 (uma) colher de inox com nome gravado
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EDUCAÇÃO INFANTIL - INFANTIL 1

ORIENTAÇÕES AOS PAIS

INÍCIO DAS AULAS: 07/02


