Lista de Material 2019 - Nível II

Estre

Material individual – “com o nome do aluno”
























Papéis

01 estojo grande de zíper com 3 divisórias.
01 mochila grande de preferência com rodinhas.
01 Pincel nº 14.
02 cadernos de Cartografia (Canson) 40 fls de
140g/m2 no formato 210 mm X 297 mm.
01 caixa de giz de cera curtom com 12 cores.
01 caixa de lápis de cor triangular com 12 cores.
01 conjunto de caneta hidrocor com 12 cores
(fina).
06 lápis grafite n° 2.
02 apontadores com depósito.
02 borrachas.
01 tesoura sem ponta de boa qualidade.
03 colas líquida branca 90 gr (Tenaz).
03 colas bastão grande.
04 colas glitter Cristal.
01 aquarela 12 cores (Faber Castell).
01 caixa de tinta a dedo.
01 caixa de tinta plástica.
01 camisetão para pintura.
01 pote de massinha Uti Guti 500gr.
01 tela para pintura tamanho A4.
03 pastas plástica com ferragem transparente
nas cores: azul, amarela e cristal.
01 pasta plástica transparente vermelha com
elástico.
01 Pote de margarina 500g limpo e vazio c/ nome
do aluno.
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01 bloco de papel Canson branco A4 140gr/m2.
01 bloco Criativo Romitec novas cores 235x 325.
01 bloco Criative Lumipaper (Foroni).
01 kit da Coleção EcoCores. Novaprint Textura
Visual (7 cores).
300 fls de papel sulfite A4 branco (Report ou
Chamex).
200 fls de papel sulfite A4 azul (Report ou
Chamex).

Materiais complementares



























03 pacotes de lantejoula (lantejoula tamanho
grande 18 mm).
10 unid. de refil de cola quente grosso.
02 Fitas crepe 25mmX 50mm.
01 pacote de bexiga n° 9.
01 pacote de varetas tamanho de
aproximadamente 35 cm (não enviar palito de
churrasco).
01 pacote de palito de sorvete (cru).
01 pacote de palito de sorvete (azul).
06 Pares de olho móvel 12 mm.
06 Pares de olho móvel 15 mm.
06 Pares de olho móvel 19 mm.
01 unid. de caneta retroprojetor preta ponta
média 2mm.
01 unid. de caneta retroprojetor vermelha ponta
média 2mm.
01 unid. de caneta retroprojetor preta ponta
fina 1mm.
02 lixas de textura (A257).
01 brinquedo para massinha.
01 pacote de pano multiuso (Perfex)- para artes.
01 revista que contenha figuras.
05 metros de TNT – laranja.
01 metro de juta
01 rolo de lástex
01 jogo pedagógico adequado para a idade.
02 brinquedos adequados para a idade.
01 Jogo de encaixe ou montagem.
01 livro paradidático novo ou usado em bom
estado.
01 gibi novo ou usado em bom estado.

Jogos pedagógicos adequados para a faixa etária (4 anos):
alfabeto, números,
formas geométricas, cores, quebra-cabeça até 30 peças,
memória, dominós.
Brinquedos adequados: bonecas, carrinhos, panelinhas, etc.
“Lembramos que todos os brinquedos e jogos devem ser aprovados
pelo INMETRO para a segurança das crianças.”

Conforme a necessidade do aluno a professora solicitará a
reposição de materiais durante o ano letivo. Os mesmos serem
de boa qualidade, estarem com o nome do aluno, inclusive lápis
(raspar a madeira), canetinhas e giz de cera (escrever nome
com caneta retroprojetor).

Srs. Responsáveis;
OBS: UTILIZAR OS MATERIAIS
ESCOLARES EM BOM ESTADO DO ANO
ANTERIOR.

Entregar os materiais devidamente etiquetados, com o
nome do aluno em uma sacola também identificada, na
escola Estrelinha Alegre, nos dias 15 a 18 de Janeiro.
Grata Coordenação.

“AS MARCAS SÃO SUGESTIVAS PELA QUALIDADE NA SUA UTILIZAÇÃO.”

