LISTA MATERIAL ESCOLAR 2019
CENTRO DE APRENDIZAGEM 02
Material para trazer no primeiro dia de aula, identificado com o nome e ano do aluno em
todos os objetos.










1 jogo adequado para a idade
Sugestões: jogos com cores primárias,
jogos formas geométricas, quebra cabeça, pequeno engenheiro.
1 caixa giz de cera jumbo curton (12
cores)
2 lápis pretos triangular
2 borrachas
1 pasta de polionda com elástico (fina)
1 pasta catálogo para Inglês
1 avental (aula Artes)
1 rolo de saco plástico transparente









1 apontador com depósito
2 tubo cola 90 gramas
1 fantoche de mão
1 pincel rolinho 4cm
1 pct balão colorido
1 caneta marca texto
3 gibis

A lista de livros paradidáticos será disponibilizada no início do ano letivo.

Material para trazer até o dia 31 de janeiro de 2019 em embalagem lacrada e com identificação do aluno (entregar na secretaria).
Qtde
2 resmas
1
1

Material
Folhas sulfites A4
Revista para recorte
Folhas papel duplex colorido

Qtde.
1
1 rolo
1

2 pcte
1
2
2

Papel criativo fluorescente
Papel cartão colorido
EVA cor de pele
EVA (colorido c/ glíter)
EVA branco/preto

2
8
1
1
1

3
2
1 pct

Cartolinas brancas
EVA felpudo/bolinha
Papel canson A3 branco 180g/m²

1 pote G
1m

Material
Rolo fita dupla face
Fitilho
Rolo fita crepe larga marrom
3M
Marcador para quadro branco
Envelope tamanho A4 branco
Cola dimensional com gliter
Cola superciano
Caneta grossa para retroprojetor (preta)
Tinta guache branco
Papel contact transparente

Material para higiene (deverá vir identificado com o nome do aluno no primeiro dia de aula)
 2 caixas lenço umedecido

 2 caixa lenço de papel

 1 tubo creme dental

 1 escova dental 1 toalha de mão

 1 estojo para guardar escova e creme dental  1 caneca para água
 1 toalha de mão
 2 mudas de roupa (reserva)

