LISTA DE MATERIAL DO BERÇÁRIO 2/A – 2020 – PROFESSORA VALÉRIA
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Bastões de cola quente do grosso
Blocos criativo a4 romitec (não reciclado)
Bola plástica grande reforçada
Botões
Caixa de cola colorida
Caixas de fósforo
Caixas lenço de papel + lenço umedecido + pomada
Caneta marcador colorida (verde, vermelha e amarela)
Canetas marcador permanente na cor preta (escrita média)
Colas bastão grande – pritt
Colas líquida – 90 gramas
Dúzia de prendedor de roupas
Escova e pasta de dentes
Folhas de e.v.a colorido (1 - verde, 2 - amarelos, 2 – azuis)
Folhas de papel crepom (01 verde e 01 amarela)
Lençol, fronha, cobertor, e travesseiro (devidamente identificados) (para alunos do integral)
Lixa
Pacote de algodão
Pacote de durex colorido com 5 unidades
Pacote de sulfite a4 cor amarelo
Pacotes de bexiga colorida n.09
Pacotes de papel sulfite a4 (com 100 unidades brancas)
Pincel nº 8 ou nº 12
Pote de massa de modelar uti guti (qualquer cor)
Potes de tinta para artesanato (branca, vermelha, amarela, azul, verde e preta)
Potes grande de tinta guache nas cores (verde – branco – amarelo - azul – marrom – preto e
vermelho)
Rolo de fita kraft larga
Super cola de e.v. A instantânea
Tapeware com tampa tamanho (grande)
Importante:
* todo material deve ser entregue nos dias 03,04 e 05 de fevereiro antes do início das
aulas.
* todo material pessoal do aluno deve vir devidamente identificado.
* as roupas de cama serão enviadas para casa toda sexta-feira para troca, as mesmas
deverão retornar na segunda-feira e devem ser identificadas.
Material didático
PORTFÓLIO A SER ADQUIRIDO NA SECRETARIA DA ESCOLA R$50,00.
 Projeto literatura infantil (cada aluno deverá comprar um livro sugerido pela
professora).

