LISTA DE MATERIAL - 2019
INFANTIL II

QTD

DESCRIÇÃO

1

Apontador duplo para o giz Biocolor

1

Apontador com reservatório Faber Castell transparente

1

Bloco de papel canson tamanho A4

1

Borracha com capinha Faber Castell

1

Caixa de lápis de cor com 12 cores Faber Castell Caras e Cores

3

Caixas de massinha uti guti (12 cores)

1

Caneta marca texto (amarela)

1

Pacote de etiquetas de bolinha grande (19mm) nas cores amarela, azul, laranja, verde ou vermelha com
10 folhinhas.

6

Colas bastão pritt

4

Ecolápis grafite grip da Faber Castell

1

Estojo de canetinha vai e vem (ponta que não afunda) Faber Castell (12 cores)

1

Estojo de giz de cera Faber Castell Biocolor 12 cores (corpo em madeira)

10

Folhas de etiquetas retangulares (30 unidades branca sem borda) - nº 6180

1

Pacote de papel creative paper lumicolor

1

Pasta maleta (5cm espessura)

1

Pote de tinta guache grande

1

Caderno de desenho 48 folhas A4 (capa dura)

10

Sacos transparentes de 04 furos (grossos)

1

Tesoura infantil mundial sem ponta

1

Tubinho de cola tenaz 35g

1

Pasta transparente com elástico - formato 1/2 ofício

1

Camiseta (usada) para pintura

2

Estojos grandes com 2 zíperes

2

Gibis

3

Revistas Passatempo (para colorir)

1

Caixa de cola glitter (Acrilex)

1

Caixa de tinta guache (Efeito Neon Acrilex)

1

Caixa de guache fantasia Metallic (Acrilex)

1

Caixa de tinta Confetti (Acrilex)

1

Caixa de tinta guache (tampa com pincel - Acrilex)

1

Pacote de papel dobradura para Origami 15x15 (Kit Leoni)

1

Coleção Eco Cores 230mm x 320mm (Novaprint)

Observações Importantes:
* Os materiais devem ser identificados individualmente e repostos sempre que necessário.
* Para nossa maior organização, sugerimos que este material seja entregue quando estiver completo. O material
deverá ser entregue à professora de classe.

