“ACREDITANDO NA EDUCAÇÃO E FAZENDO ACONTECER”

LISTA DE MATERIAIS/2019
TURNO INVERSO – T2

TURNO

MATERIAL PARA USO PESSOAL DE HIGIENE

03 cartelas de figurinhas adesivas
02 pacotes de lantejoulas – cores diferentes
02 caixas de massa de modelar
01 pacote de saquinhos de celofane para presente –
grande
10 prendedores de roupa de madeira
20 copinhos e 20 pratinhos descartáveis de papelão
02 rolos de fita parda Scoth 3M
03 metros de fita mimosa
01 cola bastão – tamanho grande
01 caixa de tinta tempera com 6 cores
01 pincel nº10
02 lápis de escrever
02 borrachas
02 refis de cola quente
01 pacote de folhas A3
01 brinquedo para pátio (corda, “baldinho”, etc)
10 colheres e 10 garfinhos descartáveis
01 pacote de lenços umedecidos
01 rolo de fitilho – livre escolha de cor
01 caixa de cola colorida- 6 cores
02 CDs usados para trabalhos
02 retalhos de tecido
01 pacote de palito de churrasquinho

01 ESTOJO OU SACOLA CONTENDO:






01 escova dental
01 tubo de creme dental
01 pente ou escova de cabelos
01 toalhinha de mão



A agenda personalizada da Escola e
o uniforme são de uso obrigatório.
Todo o material deverá ser entregue
com o nome do aluno, na primeira
semana de aula.
Material para “soninho”
01 lençol pequeno
01 cobertor pequeno
01 travesseiro ou almofada
01 sacola de TNT com nome do
aluno (para as roupas de cama)
Materiais para entregar
02 gibis
02 revistas Recreio
01 brinquedo (a ser combinado com a monitora)
01 jogo pedagógico conforme faixa etária (menos
dominó)
01 livro de história conforme faixa etária
100 folhas de desenho A4
02 lixas
01 pasta plástica com elástico
01 tesoura pequena sem ponta
01 caixa de lápis de cor grande com 12 cores
01 conjunto de canetinhas hidrográficas com 12
cores
01 caixa de giz de cera
02 tubos de cola gliter – 90g – cores diversas
03 folhas grandes de E.V.A – cor livre
50 palitos de picolé
01 cola para E.V.A



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todos os materiais serão conferidos pela professora e os
faltantes, solicitados;
 Todos os materiais de uso diário devem ser
identificados com o nome da criança;
 Eventualmente, outros materiais poderão ser solicitados ao longo do
ano letivo;
 O material do Turno Inverso deverá vir separado, identificado e
entregue diretamente à professora do Turno Inverso, no 1º dia de
aula do Turno.

Início do Turno Inverso
Dia 04 de fevereiro de 2019, às 7h30

