MATERNAL II (Ed. Infantil)
PAPELARIA, ETC.
100 folhas de papel 40 kg duplo ofício - A3 (pintura e desenho)
2 cx. de pintura a dedo - 6 cores (uma caixa para cada semestre)
2 blocos brancos - A3 - 120 g/m²
1 pct. de olhos - nº 8 ou 10 - 20 unidades
1 pasta polionda azul com alça - tamanho A3
1 conj. de caneta hidrográfica ponta grossa - 12 cores
2 potes de massa de modelar macia - 500g - cor: livre escolha (1 para cada semestre)
1 pote de tinta guache - 250 ml (cores: azul, amarelo, vermelho, branco ou preto)
2 cx. de giz de cera estaca - 12 cores (um para cada semestre)
1 pct. de folhas coloridas (tipo colorset) - A3 - 120g/m²
1 pct. de massa EVA para modelagem
5 folhas de Papel Mágico
2 folhas de papel cartão preto
3 folhas de papel cartão colorido
1 rolo de papel crepom
1 lixa preta
1 folha de EVA lisa
1 folha de EVA estampada
1 folha de EVA com glitter
2 folhas de papel camurça
1 folha de papel seda
1 folha de papel laminado
1 folha de papel americano
1 pacote de Creative Paper - A4
1 pacote de lantejoula (25mm)
1 pacote de pena - pequena
12 botões médios
NA MOCHILA
1 merendeira
1 toalha fralda
1 retrato 3 x 4 (para uso em sala de aula)
1 muda de roupa completa (ensacada)
1 saco impermeável para roupas sujas e molhadas
1 jogo americano (de preferência de material plástico)
1 garrafa para água (de preferência térmica) ou copo individual
3 máscaras de tecido ou descartável
2 sacos plásticos identificados (máscaras limpas/máscaras usadas)
1 tesoura de plástico para cortar massinha
2 tubos de cola branca líquida (250ml) - uma para cada semestre
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OBSERVAÇÕES
- TODOS os materiais deverão estar devidamente identificados com NOME e TURMA da criança (após divulgada).
- A identificação do material de papelaria deve vir na embalagem.

