EDUCAÇÃO INFANTIL – JARDIM I
MATERIAL DE USO COLETIVO
100 folhas de papel sulfite branco
100 folhas de papel sulfite azul
02 folhas de papel color set
02 folhas de papel crepom
01 cartolina verde
01 pacote de lantejoulas
01 pote de glitter 3g
02 blocos criativo A4 – 120g
01 bloco A4 branco 140g – bloco com 20 folhas
02 potes de tinta tempera guache de 250ml
02 potes de tinta PVA 37ml
01 jornal
01 tela para pintura
01 pote de tinta para tecido
MATERIAL DE USO PESSOAL
02 portfólios com 10 folhas (cada) encapados tamanho A3
01 tubos de cola de 110g
01 jogo pedagógico para a faixa etária de 4 anos (quebra-cabeça de 20 peças ou jogo da memória)
04 potes de massa de modelar de 150g (cores variadas)
01 tela para pintura 20x30 cm
01 estojo de canetinhas jumbo
01 estojo com 3 divisões
01 estojo com uma única divisão
02 lápis grafite nº 2
01 borracha macia
01 apontador com depósito
01 caixa de giz de cera jumbo
01 caixa de lápis de cor
02 pastas plásticas fina com elástico (para tarefa e rodízio literário)
01 pasta plástica com elástico (4cm de altura)
01 tesoura escolar plástica sem corte com lâmina
01 bandeira do Brasil de papel
01 sousplat em MDF 35cm de diâmetro
01 foto 10cm x 15cm da criança
01 foto 10cm x 15cm da criança com a mãe
01 foto 10cm x 15cm da criança com o pai
01 foto 10cm x 15 cm da criança com a família
01 camiseta grande (usada) para pintura
01 camiseta sem estampa (criança) para customizar
04 pares de olhos móveis
01 caderno de capa dura com 96 folhas (aproximadamente: 20,5cm x 14,5cm) com nome na capa
OBSERVAÇÕES
Para o lanche usar lancheira e não mochila com rodinhas. Os materiais que o aluno já possui podem ser reaproveitados .

