LISTA DE MATERIAL – INFANTIL 5 – MEIO PERÍODO
Material
Apontador com depósito
Bloco de desenho A3
Bloco Papel Creative
Borracha
Brinquedo adequado à faixa etária da criança
Caderno de desenho A4 (48 folhas)
Caderno de linhas universitário brochura (48 folhas)
Caixa de cola colorida
Caixa de giz de cera Curton
Caixa de lápis de cor
Caixa de lenço de papel (100un)
Camiseta de manga curta (tamanho P adulto para atividade de Arte)
Cola branca 90g
Conjunto de tinta guache (6 unidades)
Durex colorido
Estojo com 3 divisórias
Estojo de canetinha, ponta grossa (12 cores)
Fita crepe (sugestão Adelbras)
Folha de EVA lisa
Folhas de papel sulfite branco
Folhas de papel sulfite colorido
Jogo americano com as bordas arredondadas (peça plastificada e identificada)
Jogo pedagógico de acordo com a faixa etária da criança
Lápis grafite triangular
Lixa de Parede
Meada de lã
Pacote com lantejoulas (tamanho grande)
Pacote de palito colorido de sorvete
Pacote de papel toalha com dois rolos
Pasta de plástico com elástico 20mm (azul ou amarela)
Pincel n.º 10
Plástico em bobina picotado 5kg (100 unidades)
Plástico tamanho Ofício
Potes pequenos de massinhas de modelar (SOFT Acrilex)
Tela de Pintura (20x30cm)
Revistas infantis para recorte
Tesoura sem ponta
Tubo cola gliter
Itens diários (permanecer na bolsa do aluno)
Material
Elástico para cabelo (meninas)
Pacote de lenço umedecido
Pente ou escova de cabelo
Protetor solar
Repelente

Quantidade
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
6
1
2
1
1
1
2
2
2
200
100
1
1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
5
3
1
2
1
1

Quantidade
1
1
1
1

Itens semanais (entregues na segunda-feira e devolvidos na sexta-feira)
Material
Quantidade
Copo acrílico esterilizável sem canudo
1
Toalha higiênica
1
•

Material Didático: Conjunto FTD SE Infantil 5

Observação: as quantidades acima especificadas são mínimas, necessitando serem repostas no decorrer do
ano, a professora comunicará via agenda virtual.
Favor identificar todos os materiais, itens diários e semanais com o nome da criança.

