CRECHE SHALOM
Lista de Material - 2019
PRÉ II
(escola)
Material de uso coletivo
• 08 folhas de EVA (02 vermelhos, 02 rosas, 02 laranjas, 02 pretos)
• 04 revistas (não precisam ser novas)
• 04 gibis (não precisam ser novos)
• 04 lápis HB nº 2
• 02 caixas de massinha de modelar de 12 cores (Sugestão: Soft Acrilex)
• 02 folhas de lixa
• 02 vidros de cola branca de 250g
• 01 livro infantil para uso diário em sala (de acordo com a faixa etária da criança - não precisa ser novo)
• 01 brinquedo educativo na faixa etária do aluno de preferência de madeira (ex. quebra cabeça, encaixe, com
peças grandes e sem ser de papelão e EVA)
• 01 pote de tinta guache 250 ml na cor vermelha
• 01 pacote de palito de picolé colorido
• 01 rolo de fita para lacre transparente
• 01 caixa de giz de cera
• 01 caixa de hidrocor de 12 cores (ponta fina) (Sugestão: Acrilex/ Bic/Faber -Castel)
• 01 caixa de lápis de cor com 12 cores (Sugestão: Acrilex/ Bic/Faber -Castel)
• 01 pincel para pintura nº1/2-12,7 mm
• 01 trincha ref.500 /19 mm
• 01 caixa de tempera guache com 6 unidades de 15 ml (Sugestão: Fantasia Metallic, ou Fantasia Glitter, ou
Confetti da Acrilex)
• 01 saco de penas grandes coloridas
• 01 saco de penas grandes brancas
• 01 metro de TNT de cada cor (vermelho, amarelo, branco)
• 01 borracha
• 01 apontador
• 01 pote de tinta para tecido de 250 ml na cor azul (Sugestão: Acrilex)
• 01 caneta para tecido na cor laranja ou marrom (Sugestão: Acrilpen)
Material de uso individual
• Uniforme (vendido na escola)
• 01 nécessaire com o nome do aluno personalizado para guardar a escova e a pasta de dente.
• 02 escovas de dente com protetor (uma para cada semestre)
• 01 pasta de dente próprio para idade
• 01 toalha de mão vermelha com o nome do aluno bordado ou pintado
• 01 avental para pintura
• 01 tesoura escolar sem ponta
• 02 cadernos grandes de brochura capa dura na cor vermelha (96 folhas)
• 01 pasta carrinho plástica na cor vermelha transparente
• 01 pasta para guardar as atividades (vendida na escola)
• 01 agenda escolar (vendida na escola)
Observações
- Todo material individual deverá vir identificado com o nome do aluno, inclusive uniforme.
-Todo material deverá vir completo e identificado no dia 07/02/2019 (quinta-feira).
- Será cobrada uma taxa para papéis e xerox (por semestre).
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