Escola de Ensino Médio Érico Veríssimo
Pré-Escola Castelinho do Saber
LISTA DE MATERIAL 2019
EDUCAÇÃO INFANTIL – 1º PERÍODO
MATERIAL ESCOLAR
200 folhas ofício
03 folhas de papel celofane (transparente)
02 folhas de papel de seda
03 folhas EVA (01 com gliter e 02 estampadas)
01 caixa de giz de cera c/ 12 cores (grande)
01 conjunto de hidrográficas c/ 12 cores – ponta grossa
01 tubo de cola grande de 500 ml
01 tubo de cola auto relevo
03 tubos de cola (com glitter)
01 caixa de cola colorida (azul, amarelo, vermelho, verde, branco e preto)
01 pasta polionda grossa
01 camiseta grande usada para pintura
02 potes de massa de modelar (E.V. A) e forminhas.
01 têmpera gel grande
01 pincel grosso (nº 18)
03 pacotes – creative paperlumer
01 folha de papel laminado
01 folha de papel crepom
02 folhas de E.V.A.
01 pacote de palito de picolé colorido ou de churrasquinho
01 embalagem de pelotina cores vibrantes tamanhos variados laminados
01 tesoura plástica ponta redonda
01 novelo de lã (qualquer cor)
01 caixa ou saco de algodão
01 caixa plástica tamanho camisa na cor vermelha ou azul marinho
01 bola plástica
 Retalhos de tecidos
MATERIAL DE HIGIENE
01 escova de dente c/ protetor
01 creme dental
01 toalhinha – (para o lanche)
01 pote de sorvete vazio
01 caixa de lenços de papel
02 caixas de lenços umedecidos
01 sabonete líquido
04 rolos de papel toalha
01 copo plástico para enxague bucal pequeno

- Roupa reserva com o nome da criança, para uso caso seja necessário.
OBS: TODOS OS PERTENCES DEVEM VIR COM O NOME DO ALUNO COLADO.

O USO DO UNIFORME ESCOLAR COMPLETO É OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE.
 Observação: Durante o ano letivo serão solicitadas, duas camisetas brancas
( novas ou usadas no tamanho da criança para customização)

