Relação de Materiais – 2019
INTEGRAL
01 cx. de tinta guache (com 12)
02 pacotes de lantejoulas grandes
05 pares de olhos grandes móveis para
bichinhos
200 folhas de sulfite
04 refis de cola quente fino
04 refis de cola quente grosso
01 cola grande
01 garrafinha para água (para crianças acima
de 2 anos)
01 cola glitter
01 travesseiro
01 coberta (pequena)
01 pacote de algodão
01 copinho com tampa para água com válvula
(para criança abaixo de 2 anos)
Estojo com: lápis de escrever, borracha,
apontador e lápis de cor (para crianças abaixo
de 3 anos – lápis jumbo)
01 jogo pedagógico (quebra-cabeça, dominó,
jogo da memória...)
01 pacote de lacinhos
01 pacote de sulfite 40
01 rolo de fitilho
02 pacotes de pregadores de roupas

02 crepom
01 pacote de animais médio ou grande
01 brinquedo pedagógico de encaixe com
peças grandes
02 EVA atoalhados
03 EVA decorados (bolas, flores, etc)
02 EVA com glitter
02 EVA 45x60 (cores variadas)
01 brinquedo faz de conta: meninaspanelinhas; meninos: ferramentas (tamanho
médio)
01 pacote de papel colorido - bloco criativo
04 caixas de lenços de papel
01 camiseta velha do papai ou da mamãe
01 caixa de cola colorida
05 pares de olhos pequenos móveis para
bichinhos
01 nécessaire com: 1 escova de dente, pasta
de dente, toalha, 1 escova de cabelo e
amarrador de cabelo para as meninas
01 pacote de pratinhos descartáveis
(pequenos)
01 pacote de palitos de sorvete
01 cx. de massa de modelar
Revistas velhas
01 pasta catálogo preta (com 100 plásticos)

OBS: Os brinquedos não deverão conter peças muito pequenas.
Os alunos do Período Integral não precisam vir de uniforme no período da manhã, mandar o mesmo na
bolsa para trocar após o almoço.

IMPORTANTE:
Dia 04/02/2019 - 8 horas – presença dos pais e alunos na sala de aula para avisos, informações e
entrega dos materiais à professora. Logo após, serão dispensados.
Dia 05/02/2019 - aula normal.
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