LISTA DE MATERIAL
GRUPO 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL/2022
ATENÇÃO:

1. Pensando na organização dos alunos, solicitamos que a lista de material seja providenciada
para a primeira semana de aula.
2. Não deixe de aproveitar os materiais do ano anterior, apontando os lápis, aproveitando suas
pastas, etc.
3. Todo o material: cadernos, lápis, tesoura, livros, etc. – devem ser etiquetados com o nome
completo do aluno e turma.
4. O uniforme (obrigatório) encontra-se a disposição na Dupla Face: Rua Carlos Gomes, 380 (atrás
do Supermercado Zaffari - Praça Sta. Teresinha).
MATERIAL:































1 estojo porta creme dental e escova (vai e vem na mochila).
1 dinossauro de borracha.
1 mini dinossauro – esqueleto
Acessórios projeto dos castelos (coroa, espada, cavalo de pau fantasia – príncipes e
princesas)
2 jogos: boliche, memória, peças de madeira, encaixe, bingo, quebra-cabeça (usados ou não).
1 instrumento musical.
1 brinquedo: panelinha, carrinho, bonecas, ferramentas.
1 baldinho com pá para areia.
5 tubos de cola colorida.
1 cola em bastão.
1 cola branca ( pequena).
2 potes de 250ml de acrilex (branco, azul, verde, rosa, laranja, vermelho, amarelo, preto).
1 caixa de giz de cera (grosso).
1 conjunto de canetão.
1 pote de glitter.
1 cola gliter.
1 caixa de lápis de cor.
2 rolos de fita marrom 3M (Scott).
200 folhas sulfite 60.
100 folhas papel Chamex Ink Jet Paper- Tamanho A4 – 210x297.
1 pacote de papel Soft Plus (cores variadas).
5 folhas A3 brancas
5 folhas A3 coloridas
1 pincel para pintura de parede ( 1 ½)
1 pasta com 100 plásticos para guardar atividades.
1 argila.
2 potes grandes massinha de modelar.
2 corantes alimentícios
Peneira ou funil (usado)
1 prancheta.












1 lupa.
1 lanterna recarregável.
1 caixa organizadora transparente (Sanremo 8,6l – ref 960).
1 caixa organizadora grande (Sanremo 29l – ref 941 transparente).
1 prato inox (com o nome gravado).
1 garfo e uma colher inox (com o nome gravado).
1 copo com tampa (com nome).
1 chapéu de cozinheiro ou touca descartável (para as aulas de Culinária – com nome).
1 avental (para as aulas na Cozinha Pedagógica – com nome).
1 camiseta ou avental para Artes (com nome).

