
 QTD  COR P  QTD P

01 Caixa Cola colorida (pacote com 6 cores) - 05 --- Frutas plásticas (variadas)

01 Tubo Cola para isopor (90g) - 01 --- Instrumento musical de brinquedo (exceto de sopro)

01 Folha Folha de cartolina guache
VERMELHA OU 

AZUL
01 --- Jogo de encaixe em madeira (adequado p/ a idade, c/ peças grandes)

100 Folha Folha de papel A3 (tamanho 297mm X 420mm) (120 g/m2) - 01 --- Jogo pedagógico em madeira (adequado p/ a idade)

02 Folha Folha de papel 40kg (tamanho industrial 66cm X 96cm) Branca 01 --- Kit de panelinhas ou  kit bichinhos em borracha ou carrinho

02 Pote Massa de modelar SOFT (150g) - 01 Caixa Meu 1º giz

01 Pacote Papel Criativo A4 Colorido 01 Unidade Pincel de Barbear

01 Tubo Tina anilina coméstivel  Qualquer cor 01 Unidade Rolinho para pintura

01 Caixa Tinta guache (Com 6 cores) - 02 --- Livros de história (capa dura com textos adequados à faixa etária)

Sugestões:

·         O que tem dentro da sua fralda? – Guido Van Genechten

·         Um presente Incrível - Guido Van Genechten

·         Tchau fralda. Foi bom te conhecer! – Nanda Perim

·         Coleções: - Quem é quem? Adivinhe se puder! – Angelo Mendes

·         Quem é quem? Adivinha que bicho é! ! – Angelo Mendes 

MATERIAL ENTREGUE EM :                /                    /                    -  CONFERIDO POR:

MATERIAL COMPLETO:  (      )  SIM          (      )  NÃO

CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELO ALUNO(A): 

INFORMAÇÕES: 3446-5251

MATERIAL ANUAL

ESPECIFICAÇÕESESPECIFICAÇÕES

Observações:

1. Todo o material deve ser marcado com caneta permanente, constando o primeiro e o último nome da criança.

2. Pedimos que sejam seguidas todas as especificações solicitadas na lista de material. Embora não possamos indicar marcas e  produtos, temos constatado que algumas delas, muita vezes, causam desperdício, 

comprometem a  segurança dos  alunos e a qualidade do trabalho  pedagógico. Solicitamos que fiquem  atentos a  esses aspectos no momento da aquisição do material. 
3. O Material deverá ser entregue e conferido com a presença do responsável e da professora da sala nos dias informados pela secretaria da escola.
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