Lista de Material 2018
INFANTIL 1 – FASE 1

MANTER NA MOCHILA

MATERIAL DE CLASSE

01 – Pote de tinta guache de 250g cor primária
02 – Estojos de cola colorida (6 cores)
06 – Caixas de massa de modelar - 12 cores
02 – Caixas de Giz de cera Meu 1° Giz crayon de cera - 6 unidades
01 – Jogo de caneta hidrocor ponta grossa (12 cores)
03 – Tubos de cola branca
02 – Caixas de lápis de cor triangular grosso (12 cores)
01 – Tinta Metallic Dimensional
01 – Jogo de pintando a cara em forma de lápis
02 – Tesouras de plástico sem lâminas (cortar massinha de modelar)
01 – Caderno brochurão sem pauta – grande (capa dura)
02 – Folhas Cartolina colorida
01 – Fita adesiva
02 – E.V.A coloridos
02 – Color set - coloridos

01 – Toalha de mão (com nome gravado)
01 – Maleta com alça tamanho ofício (para tarefas de casa)
02 – Troca de roupa (uniforme identificado)
01 – Garrafinha ou copo para beber água (com o nome gravado)
01 – Estojo Para Higiene Pessoal, contendo: escova e creme dental sem flúor
(Trocar a escova a cada 3 meses) lenços de papel, lenços umedecidos, esponja de
banho, pente ou escova, com nome gravado. (repor sempre que acabar).
01 – Avental com nome gravado
Fraldas (quantas a criança utilizar durante o período de aula)

Observações Importantes:
01 – Roupa de banho (para banho de piscina, quando solicitada)
01 – Toalha de banho (com nome gravado, para banho de piscina, quando
solicitada)
1. Todo material de classe ficará na sala de aula e será de uso coletivo.
2. Todos os materiais devem vir marcados com o nome da criança e série.
3. Sugerimos aos pais que enviem o lanche de casa, e mantenham na lancheira
uma toalha exclusiva para este momento.
4. Todo material deverá ser marcado com o nome e série da criança.

Data de entrega dos materiais na escola: 17/02/2018
Horário 08h às 11h30

Lista de material de acordo com o Informativo Procon-RO 2017/2018

