 01 livro paradidático adequado à faixa etária que
aborde um dos seguintes aspectos: valores, cores,
formas, números, vogais, animais, etc.
 01 jogo pedagógico adequado à faixa etária (quebracabeça ou jogo da memória).
 01 Kit “Alfabeto de letras móveis”.
 01 pote plástico pequeno com tampa (tipo
“Tupperware” medindo aproximadamente 11cm de
comp. X 5 cm de altura X 8 cm de largura ) para
guardar o giz de cera.)
 01 caixa plástica (tipo tupperware) medindo
aproximadamente 30 cm de comprimento, 15 cm de
largura e 10 cm de altura.
 01 estojo.
 01 Caixa de giz “Primeiro Giz” Faber Castell (colocar
nome em cada unidade).
 01 Caixa de lápis de cor 12 cores, jumbo “Faber Castell”
(colocar nome em cada unidade) + apontador com
depósito.
 01 Conjunto de canetinhas coloridas hidrográficas 6
cores Acrilex ref. 06926 (colocar nome em cada
unidade).
 01 caneta de retroprojetor (qualquer cor)
 01 estojo aquarela “Faber Castell”.
 04 potes de massa de modelar soft com 500g “Acrilex”
ou “Uti Guti”.
 01 Caixa de pintura a dedo com 6 cores “Acrilex”.
 01 Caixa de tinta plástica com 6 cores “Acrilex”.
 01 tempera guache com 12 cores “Acrilex”.
 04 tubos de cola líquida 90g.
 04 tubos de cola bastão 20g “Pritt ou Radex”.
 01 Avental (para aula de artes)
 01 Pincel n° 20 (chato).
 01 rolinho de espuma nº5.
 01 esponja para pintura (110x70x30mm)
 02 lixas d’água grossa (nº60).
 01 rolo de barbante pequeno
 02 pacotes de palito de sorvete colorido.
 01 pacote de palitos de churrasco
 01 caixa de fósforos.
 01 pacote pequeno de algodão.
 10 sacos plásticos ofício (grosso).
 02 fitas metaloides (cores diferentes)
 01 rolo de fita de cetim 01 cm (qualquer cor)
 01 rolo de fita de cetim 02 cm (qualquer cor)

 03 tubos de cola glitter (cores variadas)
 01 rolo de durex grosso e transparente.
 01 rolo de fita crepe
 03 rolos de durex colorido (cores diferentes)
 05 folhas de papel Kraft (pardo).
 01 bloco de papel Canson A3 (180g).
 01 pacote de papel Opline A4 - branco - 120g
 01 resma de sulfite A3 branco
 05 folhas de papel camurça (marrom, cinza branco).
 02 folhas de papel cartão 240g/m² (marrom e verde)
 03 folhas de EVA com glitter
 01 pacote de papel dobradura (+ - 15X15 cm).
 03 papel crepom (cores diferentes)
 01 blocos criativos coloridos A3 Canson.
 01 bloco Coleção Eco Cores Novaprint Textura Visual
7 cores 180g/m² com 36 fls.
 20 botões de roupa (grande e colorido).
 02 potes de glitter.
 02 potes de lantejoulas ou estrelinhas.
 03 pares de olhinhos “que mexem” (para artesanato)
n°09.
 01 Kit higiênico (estojo com toalhinha de mão,
escova e creme dental).
 01 sabonete líquido.
 01 toalhinha de tecido (trazer diariamente dentro da
lancheira).
 02 Pacotes de lenços umedecidos (grosso).
 01 caixas de lenço de papel.
 02 rolos de papel toalha.
 01 foto 3x4
 01 rolo de saquinhos para frezzer 3kg
 01 pacote de plástico zip lock
 01 pasta maleta tamanho A3

 OS MATERIAIS DESTA LISTA FICARÃO NO COLÉGIO.
 OS MATERIAIS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER REPOSTOS DURANTE O ANO, À MEDIDA QUE TERMINAREM.
 ENTREGAR OS MATERIAIS E LIVROS NO DIA 15/01/2018
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