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Material que ficará com o aluno
Material Maternal
Mala ou mochila grande.
Lancheira.
Guardanapo de tecido para a lancheira.
Sacolinha para o material de higiene (com nome).
Toalhinha de mão.
Escova dental.
Creme dental.
Pacotes de lenços umedecidos (Pocket).
Squeeze plástico (com nome).
Caixa de lápis de cor Jumbo, triangular (12 cores).
Estojo de giz de cera (estilo gavetinha – 12 cores)
Estojo de canetas hidrográficas Jumbo lavável (12 cores)
Caderno de desenho grande, espiral, capa dura (50 fls)
Pincel Nº20 (grande)
Fotos 3x4 da criança
Fotos da família (10x15)
Revista velha para recortes com muitas gravuras
Livro de história ( faixa etária de 0 à 3 anos )

Materiais que ficarão no Colégio **
Qt
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Material
Caixa de cola colorida (6 cores).
Estojo de tinta a dedo.
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Caixas de massa de modelar de amido (12 cores).
Tubos de cola branca (grandes).
Pacotes de folhas de sulfite – branco A4 (100 fls).
Pacote de folhas de sulfite - colorido A4 (100 fls).
Pacote ECOCORES - 21 cores (235mm x 325mm).
Bloco de papel canson A4.
Pacote de Lumi Paper (100 fls).
Folhas de papel off-set (amarela, vermelha e verde).
Placas de EVA (vermelho e marrom).
Metro de contact, com motivos infantis.
Folhas de papel crepom (azul, amarelo, vermelho e laranja).
Pacote de eco cores (6 cores) textura visual A4.
Pacote de etiquetas (lisa).
Sacos plásticos – tamanho ofício (grosso – 4 furos).
Esponja macia.
Pacote de lantejoulas grandes (qualquer cor).
Botões sortidos comuns (tamanho médio).
Novelo de lã.
E.V.A com glitter (rosa e azul).
Rolo de durex colorido (pequeno) azul.
Rolo de fita crepe

**Esses materiais devem ser adquiridos SOMENTE se a família optou por não
adquirir ao Edupack.

