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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
●
●
●
●

O material de uso individual deverá ser mantido na mochila.
A responsabilidade de reposição do material de uso individual já utilizado, desgastado ou extraviado, caberá
somente aos senhores pais ou responsáveis.
Os cadernos deverão estar encapados com o plástico xadrez amarelo, como também etiquetado todo o
material de uso pessoal do aluno (Com o nome, turma e turno)
ATENÇÃO: Todo material entregue será conferido e anotado pelo professor, podendo ser cobrado o material
que faltar a qualquer momento pelo mesmo.

Livro(s) Didático(s):
 Tic-Tac - É Tempo de Aprender - Maternal - Editora do Brasil - Educação Infantil - Vilza Carla
Materiais
 10 lápis pretos nº 2
 2 borrachas grandes
 2 cadernos pequenos s/arame deitado encapado e etiquetado com plástico xadrez amarelo
 1 caderno para pesquisa sem pauta (grande) 100 folhas
 1 pasta transparente com alça (etiquetada com o nome da criança)
 1 apontador
 5 caixas de Massa de Modelar - Acrilex soft (grande)
 3 pacotes de grama de crepom colorido
 3 caixas de giz de cera grande
 4 envelopes pardo de tamanho ofício
 1 pacote de bola de encher
 1 pacote de bolinhas de algodão coloridas
 3 pacotes de pena colorida grande
 1 pasta trilho cristal
 1 caixa de tinta guache
 2 canetas permanentes fina preta
 1 cola colorida de cada cor: azul, verde, vermelha e amarela
 1 Tesoura sem ponta
 1 caixa de lenço descartável
 1 caixa de blocos de encaixe
 1 pincel aquarela chato n°10
 1 pacote de palito de churrasco
Trazer na Mochila (diariamente)
 1 toalhinha para merenda com o nome da criança
 1 muda de roupa e um par de chinelos
 1 copo de uso pessoal, com tampa de bico, com o nome da criança
 2 fraldas descartáveis (se usar)
 1 pote de lenço umedecido (se usar)

