MATERIAIS COMPLEMENTARES
02 - Blocos com 20 folhas de papel branco grosso A3. – 150g/m2
01 - Caixa com 15 cores de massa de modelar SOFT
01 - Folha de E.V.A Brilho 40x60 (COR DOURADA)
01 - Folha de E.V.A liso 40x60 (AMARELO OU ROSA)
02 - Folhas de cartolina dupla face color set 48x66 AMARELA
02 - Folhas de papel de seda qualquer cor
01 - Pacote com 48 folhas de papel criativo colorido A4 80g/m2
01 - Pacote de Bexigas c/ 50 unidades
02 - Potes de tinta guache (250ml) (PRETO E VERDE)
02 - Potes pequenos de tinta PVA para artesanato (AMARELO E
PRETO)
01 - Rolo de Fita Crepe 48mmX50m
01 - Rolo de papel crepom (AMARELO)
01 - Rolo de papel Kraft - 5 metros
05 - Sacos de plásticos A3 (grosso)
01 - Tubo de cola Glitter (transparente / dourada ou prata)
01 - Tubo de cola líquida branca 100g

MATERIAIS DE USO PESSOAL
01 - Agenda diária (1 dia por página) capa dura, em espiral simples,
medindo aproximadamente 14cm x 19cm - Tamanho A5
01 - Brinquedo (EX.:carrinho ou panelinha – próprios para a idade)
01 - Bolsa para guardar objetos de higiene (tipo necessaire) com um copo
plástico para higiene, um creme dental, uma escova dental e uma toalha
de boca
01 - Brinquedo de borracha
01 - Brocha para pintura
01 - Caixa com 15 cores de giz de cera curton
01 - Camiseta tamanho adulto para atividades de “meleca”
01 - Copo infantil com bico para ficar na escola (p/ água)
01 - Creme para assadura
01 - Foto 10x15 da criança (sozinha – de corpo inteiro)
01 - Foto 10x15 da família com a criança
01 - Jogo educativo de madeira (alinhavo / carrinho / torre de Hanói /
jogo de encaixe, entre outros)
01 - Lancheira
01 - Livro de literatura infantil – adequado à faixa etária (capa dura –
escrita em caixa alta)
01 - Mamadeira (não permanece na escola)
01 - Pacote de fraldas descartáveis (serão pedidos mais conforme a
necessidade)
01 - Pacote de lenços umedecidos (serão pedidos mais conforme a
necessidade)
01 - Pasta polionda A3 com aba e alça
01 - Pen drive novo ou formatado
01 - Sabonete líquido (para ficar na escola com a troca de roupa)
01 - Toalha de banho (para ficar na escola com a troca de roupa)
01 - Troca de roupa com tênis e meia para ficar no Colégio

