
MATERIAIS DE USO COLETIVO

50 (cinquenta) folhas de papel sulfite coloridas
50 (cinquenta) folhas de papel canson A4 coloridas
50 (cinquenta) folhas de papel coloridas “Neon”
10 (dez) folhas de papel canson A4 brancas
2 (duas) folhas de celofane 
5 (cinco) folhas A3 coloridas 
1 (uma) folha de papel dupla face estampada 
1 (um) tubo grande de cola (Observar o prazo de validade e a qualidade do produto)
1 (um) tubo de cola bastão (boa qualidade) 
1 (uma) caixa de canetinhas coloridas (Jumbo)
1 (uma) caneta de retroprojetor 
3 (três) potes de tinta guache – 250ml 
2 (dois) potes de massa de modelar - 500g (Observar o prazo de validade e a qualidade do produto)
1 (um) brinquedo de areia (Observar a qualidade do produto)
1 (um) brinquedo – 2 a 3 anos (sugestões: carrinhos, bonecas, animais, loucinhas etc.)
1 (um) jogo educativo (de boa qualidade)
4 (quatro) pacotes de lenços umedecidos 
1 (uma) fantasia (pode ser usada, se estiver em bom estado de conservação) para ficar na escola
10 (dez) metros de fita cetim (nº 1, ou nº 2, ou nº 3) 
½ (meio) metro de tecido americano grosso (cor crua)
1 (um) pacote de balão
1 (um) pacote de palito de picolé 
1 (um) corante alimentício

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) almofada ou travesseiro medindo 50 x 50 cm, capa com velcro e com o nome da criança
1 (um) lençol com elástico para berço 
1 (um) cobertor ou manta 
1 (uma) camiseta para trabalhar com tinta (Observar o tamanho da criança.)
1 (uma) pasta-catálogo com 100 plásticos (Os plásticos devem ter a espessura mais grossa.)
1 (uma) tesoura sem ponta
1 (um) livro de Literatura Infantil (Trazer um livro da lista que está no verso.)
1 (um) copo de plástico ou garrafinha para água
1 (uma) colher (não descartável) com o nome da criança
Na mochila: 2(duas) mudas de roupas (conforme a estação), 3(três) fraldas, 1(um) lenço
umedecido, 1(uma) pomada para assadura, 1(um) par de meias, 1(uma) toalha de banho (fina),
embalagens para guardar as roupas sujas.
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Coleção Ratinha Ninoca 
Autor: Lucy Cousins
Editora: Ática
 - O aniversário da Ninoca
 
Coleção De fio a pavio
Editora: Positivo
- É muito louco
 Autora: Márcia Leite
 
Coleção Escadinha
Autora: Lúcia Pimentel Góes
Editora do Brasil S.A.
- A nuvem
- Chapeuzinho preto
- A patota da pipoca
- A cigarra e o grilo
- A peteca sapeca
- O jacaré e o gato
- O circo da aranha
 

 Colcha de retalhos
Autor: Conceil Ribeiro Silva
Editora do Brasil
  
Coleção estou crescendo!
Autora: Suelen Katerine A. Santos
Editora: Todolivro
- Estou crescendo!
- Cadê o xixi
- Estou crescendo! Tchau, tchau chupeta

 Coleção Lelé da Cuca
Autor: Jackie Robb
Editora: Ática
- A história do tatu
- A história do morcego

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL


