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LISTA DE MATERIAIS - 1ª e 2ª fase da pré-escola.


























02 borrachas brancas;
02 pacotes de caixas de fósforo;
02 estojos de caneta hidrocor com 12 unidades;
01 estojo escolar com duas repartições;
01 pasta com elástico para sulfite;
02 caixas de massa de modelar com 12 unidades;
08 envelopes para sulfite;
01 tesoura MUNDIAL sem ponta;
01 pincel redondo nº 08;
01 caixa de tinta à dedo colorida com 06 unidades;
03 tubos de cola grande;
04 tubos de cola colorida nas cores: azul/ vermelho/ amarelo/ verde/ preto e branco.;
01 livro de estórias com figuras grandes;
01 caderno de desenho com 48 folhas encapado com dobradura azul;
02 lápis pretos (lápis de escrever);
600 folhas de sulfite (para comunicados e atividades em sala);
01 folha de E.V.A na cor: azul/ vermelho/ amarelo/ laranja/ preto/ branco/ marron/
bege/ verde/ rosa e cinza;
01 jogo de encaixe ou quebra-cabeça para a idade da criança;
03 caixas de lápis de cor com 12 unidades;
01 apontador com suporte de ferro;
01 caderno de linhas verdes encapado com dobradura azul;
01 folha de papel celofane na cor: laranja e azul;
02 folhas de papel dobradura nas cores: preto, branco, amarelo, verde, vermelho,
marrom, laranja e rosa;
02 folhas de cartolina na cor: branca;
01 folha de papel colorset nas cores: vermelho, amarelo, laranja, preto, verde, rosa e
marrom ;
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01 rolo de durex pequeno;
01 rolo de fita crepe;
01 rolo de fita dupla face;
01 caixa personalizada (Vendida na escola no valor de R$ ...............
01 agenda escolar (adquirida na escola no valor de R$...............);
04 brinquedos usados para ficar na escola ou taxa de R$..................);
01 revista velha que contenham figuras grandes;
04 rolos de papel toalha;
01 escova dental( de acordo com a faixa etária da criança);
01 sacolinha higiênica personalizada da escola no valor de R$.....................;

TAIS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ O DIA ....../............./...................

OBRIGADA

