Educação Infantil – Pré



























01 caderno de desenho grande (96 folhas)
02 cadernos de capa dura azul (50 folhas)
500 folhas de sulfite A4 (75g/m2)
01 papel seda (colorido)
01 papel crepom
01 papel pardo
01 color set
01 papel dobradura (colorido)
01 papel celofane (colorido)
01 bloco de papel canson A4
02 lápis pretos
01 estojo com 02 zíperes
01 caixa de gizão de cera (grande)
01 caixa de lápis de cor (Jumbinho)
01 tesoura sem ponta (verificar se tem corte)
01 apontador jumbo com depósito
01 pasta plástica de elástico (AZUL)
03 placas de E V A (Cores Variadas)
01 borracha branca
01 cola grande
01 caixa de guache
02 caixas de massinha GRANDE
01 pacote de palito de sorvete colorido
01 pincel normal
01 avental para pintura
01 pote de toody pequeno vazio para guardar massinha.

Observações:
 Etiquetar todos os materiais.
 Os papéis e materiais específicos para as atividades de artes serão
solicitados conforme a necessidade da turma por bimestre.
 Os materiais deverão ser entregues no colégio dia 29/01/2017
(segunda-feira) e dia 30/01/2017 (terça-feira) das 8h ás 17h,
conforme horário de estudo de seu (sua) filho (a), com nome nos
materiais e na sacola também.
 Caso seja necessário repor algum material a professora comunicará aos
pais ao longo do ano.
 Será solicitado um livro para leitura bimestral, conforme o planejamento
do Material Didático.
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