Entrega dos materiais

Lista de Materiais
AMPLIADO – Ênfase em
inglês INFANTIL 2

Data
Local
Entrega de
Materiais

04/02/2019
Educação Infantil
14h às 17h

2019

Obs.: As imagens têm o intuito de auxiliar no reconhecimento das características do material solicitado,
sem referenciar marcas. O material não precisa ser exatamente igual ao referenciado na imagem.

Quantidade

Material

Utilização do material

Canetinha hidrocor de espessura grossa,
01

Desenho e pintura

01

lavável, estojo de 12 cores
Giz de cera curto, de espessura
regular, com 12 cores
Lápis de cor triangular de
espessura grossa, estojo com 12
cores
Cola bastão grande 40g

01

Cola líquida, branca Lavável 110g

Colagem

01

Tesoura inox escolar, sem ponta 

Recorte

01
01

01
01

01

01
01

Pacote de papel criativo colorido nas duas
faces em tamanho A4, gramatura 80, com 8
cores, 32 folhas
Pote de massa de modelar SOFT, 500g
Livro de literatura infantil em Inglês –
respeitando a faixa etária da criança (pode
ser encontrado online nos sites:
http://www.livrariacultura.com.br e
http://www.sbs.com.br )
Pote de bolinha de sabão
Caixa plástica transparente com tampa (ref.
123 RET – 11l – Plasvale) 
Camiseta usada, tamanho P adulto 

Desenho e pintura
Desenho e pintura
Colagem

Dobradura, recorte e colagem
Modelagem

Leitura

Psicomotricidade
Organizador de pertences individuais

01

Manta de solteiro fina (em microfibra) 

Para proteger a roupa no momento da
pintura
Momento de descanso

01

Par de chinelos 

Uso pessoal

03

Caixas de lenço descartável

Higiene – uso pessoal

02

Tubos de creme dental (sem flúor)

Higiene – uso pessoal

Escovas de dentes (com proteção apenas nas
cerdas) 
Pacotes de toalha umedecida (espessura
grossa)

Higiene – uso pessoal

01

02
03

Higiene – uso pessoal e coletivo

Observações:
 Colocar o nome da criança em todo o material assinalado com  e no uniforme.
 Para segurança das crianças em todos os brinquedos deve constar o selo do INMETRO.
 Início das aulas 07/02/2019 (quinta-feira)

