Lista de Material do Maternal - 2022
200 folhas de sulfite comum A4 CHAMEX ou REPORT (Não mandar folha econômica)
02 caixas de ecolápis de cor Caras e Cores (12 cores +3 tons de pele - Faber Castell)
01 cola instantánea para E.V.A
01 bloco de papel Canson A4 (branco / 20 folhas)
01 estojo escolar grande (2 zíperes)
02 ECOLÁPIS Grafitte Preto Jumbo Triangular ( Faber Castell)
02 borrachas SUPERSOFT - Faber Castell
01 bloco de papel colorido Criative Romitec – 32 folhas 120 g/ m2 325 mm x 235 mm (não é papel
reciclado)
01 caixa de cola colorida ACRILEX (6 cores)
01 caixa de tinta guache ACRILEX (12 cores)
01 avental para pintura (infantil)
01 rolo de fita crepe
01 tubo de cola branca ACRILEX (100 gramas)
01 EVA estampado (colorido)
01 EVA BRANCO
01 EVA AMARELO
01 EVA VERDE
02 EVAS DE GLITTER
01 recarga de cola quente fina (não colocar etiqueta)
02 caixas de massa de modelar com 12 cores (SOFT)
01 pasta Romeu e Julieta GRANDE e DE PLÁSTICO (com 40 plásticos)
01 pasta com elástico GROSSA para agenda (24,5x18x2,5cm)
01 pincel GROSSO (nº 12)
02 fotos atuais 10X15cm
01 foto da mamãe 3/4
01 pacote de palito de sorvete
01 álcool pequeno (líquido)
01 caneta marcadora permanente PRETA (PONTA DUPLA)
01 revista para recortes
01 Jogo pedagógico das vogais
Material de Higiene
01 necessaire de plástico pequena (para os materiais de higiene)
01 copinho pequeno de plástico para escovação
01 sabonete líquido
01 escova dental
01 creme dental
01 toalha de mão com o nome da criança bordado
01 pacote de lenços umedecidos
01 toalha pequena para o lanche (deverá ficar todos os dias na lancheira TÉRMICA)
OBS: Todos os materiais deverão estar etiquetados, com o nome e ser entregue até 17/01/2022 segunda-feira

