Educação Infantil – Infantil I
MATERIAL ESCOLAR
Qtd:

Descrição:

Qtd:
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Pacote de palito de picolé
Argilas
Pasta com elástico - Fina
Bastões de cola quente – fino
Lixa grossa
Pacote de prendedor de roupa - madeira
Caixa de caneta hidrocor com ponta grossa –
12 cores
Hidrocores retroprojetor pretos
Hidrocores para cartaz preto (ponta redonda)
Pincel atômico grosso – preto
Giz líquido cor
Caixa de massas de modelar – SOFT – 12
cores
Caixa de giz de cera – 12 cores
Caixa de giz pastel – 12 cores
Caneta de tecido – cores diferentes
Caixa de lápis de cor jumbo
Tesoura ponta arredondada
Cola branca atóxica - 30g
Tinta guache de 250 ml – cores diferentes
Tinta para tecido – cores diferentes
Rolinho para pintura
Pincel n° 14
Tinta aquarela
Livro de história para a caixa de livros da sala
1m de algodão cru - Tecido
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Blocos de folhas A3
Bloco de Folha Canson A4
Folhas acetato
1,40cm plástico bagum cor
Pacote de folhas coloridas
Papel celofane cor
Papel sulfitão branco
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Pacote de areia colorida jardim
Materiais de uso individual
Garrafa para água (vai e volta na mochila)
Mochila média com muda de roupas
Estojo com escova de dentes e creme dental
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Descrição:

Toalha média para o lanche
Camiseta ADULTA, (usada) para pintura
Materiais alternativos/recicláveis
Acessório ou roupa para camarim: chapéu,
bolsa, lenço, óculos, casaco...
Cesta artesanal - pequena/média
Pote de sorvete - vazio
Latas limpas, de vários tipos e tamanhos
Rolhas
Utensílios de cozinha: panelas, formas,
cucharra, escumadeira, colher, tigelas...
Tapetinho de tecido/retalhos/tramado
Vidros limpos e sem rótulos

MATERIAL DIDÁTICO OBRIGATÓRIO
Coleção GIROLHAR
Descrição

Valores

COLECAO GIROLHAR ETAPA 3 VOLUME 1
COLECAO GIROLHAR ETAPA 3 VOLUME 2
A PROFESSORA E O REGADOR MAGICO
COLECAO BIOGRAFIAS - VAN GOGH
Total:

R$ 223,21
R$ 223,21
R$ 21,00
R$ 30,00
R$ 497,42

Atenção: O material didático deverá ser adquirido através do site: https://loja.edebe.com.br/.
É de uso obrigatório para todos os alunos. As formas de pagamento são por meio de cartões de crédito
em até 10x sem juros ou boleto bancário à vista com desconto de 5%, nas compras até 15/01/2020.

Observação: O nome do aluno deve ser colocado em todos os materiais, inclusive nos uniformes.

