LISTA DE MATERIAL DO 1OSEMESTRE / 2020
INFANTIL 1

I- MATERIAL DE CLASSE
01 estojo de giz de cera CURTON
01 balde de praia com pá *simples
01 unid. de trincha
01 unid. pincel chato nº 16
01 livro de leitura para ficar na escola
01 pcte. com 20 peças de montar “lego” *peças
grandes
01 caixa organizadora plástica de 4 lts
02 caixas de massa de modelar com 12 unids.

II - MATERIAL EM FORMA DE REQUISIÇÃO
04 unids. de guache escolar (250 ml.)
01 unid. de cola branca 1l.*sugere-se Cascorez
02 blocos de CANSON A3
300 fls. de sulfitão
03 unids. de durex colorido
04 unids. de fita crepe
03 unid. de fita de empacotamento transparente
02 cx. de giz lousa (antialérgico)
03 unids. de placas de EVA
02 blocos criativo color set Lummi c/ 50 folhas
04 pcts. de copo descartável 180 ml.
04 envelopes brancos tamanho A3 – 37cm x 47cm

III - ARTES
01 unid. de esponja (banho) para Artes
02 revistas usadas
01 brinquedo usado para ficar na escola
02 pcts. de bexigas
01 unid. de LASTEX
15 botões *grandes
01 caixa de palitos de fósforos *cheia
50 unids. forminhas de doce
20 unids. de pratinhos de bolo *papelão
01 unid. de lixa de parede
01 unid. de rolha
50 unids. de canudos de refrigerante
02 unids. de perfex
IV - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
01 escova dental infantil
01 creme dental infantil
01 sabonete infantil
01 toalha de mão toalha de banho
01 xampu infantil
01 esponja de banho
01 sacolinha higiênica vermelha com o nome
marcado em letra palito
01 camiseta do papai ou da mamãe para
atividades com tinta
01 lençol pequeno
*MARCAR NOME DO ALUNO NOS ITENS DE HIGIENE

OBS.:
TODO MATERIAL DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO, COM EXCEÇÃO DOS PAPÉIS.
ENTREGA DOS MATERIAIS DURANTE A 1ª SEMANA DE AULA.

SÓ O ESPAÇO ANGLO É ANGLO!
3242-8583 - Mirassol

