Lista de Material 2020 – Nível B
Identificar com nome da criança todo material de uso pessoal:
-1 caixa de giz de cera curton com 12 cores
-1 caixa de lápis de cor grosso com 12 unidades (Sugestão: Maped ou Giotto)
-1 estojo de hidrográficas de ponta grossa com 12 unidades
-1 lápis preto nº 2
-1 caneta de retroprojetor
-1 borracha pequena
-1 apontador para lápis grosso e fino
-1 pasta com elástico tamanho ofício
-1 pasta com elástico tamanho A3
-1 caderno de desenho com espiral tamanho ofício
-1 tesoura sem ponta (Sugestão: Tris, Maped ou Standler)
-1 caneta pra escrever em vidro
-1 caixa plástica organizadora Sanremo ref. 950
-1 avental de manga comprida para pintura
-1 garrafinha tipo squeeze para água
-1 toalha de mão (com alça e nome)
-1 pacote de lenços úmidos
-1 escova dental (Oral B Stages ou Colgate Smiles)
-1 tubo de creme dental infantil
-1 necessaire com alça (com nome)
-1 antitérmico usado pela criança (o mesmo da prescrição médica), identificado

Material de uso comum:
-3 tubos de cola branca 110g (Sugestão: tenaz)
-2 tubos de cola brilho – 90g - Tris
-2 pct de colorset A4 ( a partir de 120g/m²)
-1 folha de papel camurça
-150 folhas de desenho A4 – a partir de 180g/m2
-50 folhas de desenho A3 - a partir de 180g/m2
-2 potes de brocal
-2 caixas de massa de modelar 12 cores (Sugestão: Acrilex Soft)
-1 pote de tinta têmpera 250 ml
-1 rolo de fita papel crespa larga, marrom (Sugestão: 3 M)

-1 vidro de nanquim
-1 pote de anilina comestível (encontra-se em supermercados)
-1 balde de praia e pá
-1 pincel chato nº 8
-1 caixa de giz de quadro (cores variadas)
-1 rolinho de pintura
-5 lixas finas
-1 pct de pelotine
-1 pct de palito de picolé
-1 pacote de 10 metros de fita mimosa acetinada
-1 foto 3x4 para atividade
-2 refil de cola quente
-1 caixa plástica com tampa tamanho P ou M (Dello)
-1 livro de histórias (será especificado em março)
-1 brinquedo pedagógico adequado para faixa etária, com selo do INMETRO (sugestões com a
professora)

Material de higiene e farmácia
-2 rolos de papel higiênico macio para nariz
-1 sabonete líquido 500ml
-1 spray anti-séptico

