E D U C A N D Á R I O

SANTA CECÍLIA
(Rua Expedicionário José Amaro, nº 305 - Vila São Luiz / Duque de Caxias)
Tel. 2771-2705
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2016
1° PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
LIVRO: Coleção Mais cores
Positivo
Grupo 4
Educação Infantil

































04 lápis 2B (evolution)
01 cx. De Lápis de cor 24 cores – grande –
1 caixa de giz de cera (big)
Estojo de piloto para cartaz 24 cores (grosso/ pilot)
01 Borracha verde
01 Apontador simples
01 Tesoura sem ponta (com nome gravado)
01 tubos de cola branca (90 g)
01 Maleta polionda Fantasia
01 Pasta catálogo com 100 sacos plásticos tamanho ofício
01 Pasta fantasia com abas e elástico
01 foto 10x15cm da criança
01 pct de colorset cards c/24 unid.
04 envelopes branco tamanho ofício (sem nome)
01 kit de pintura a dedo (Faber Catell)
02 caixas de massa de modelar Acrilex Soft – 12
cores
06 sacolas de Kraft - tamanho variado


















01 toalhinha de mão c/ nome bordado (cor livre)
01 escova de dente infantil c/ nome gravado
02 tubos de creme dental infantil
02 sabonetes líquidos infantil
01 camiseta tam. P - Adulto c/ manga branca (uso
do aluno)
01 merendeira
01 saco de monta tudo
01 sacola de lona (crua)
01 pct de enchimento
01 jogo educativo de madeira (próprio para idade)
1m de feltro (sendo 4 peças de 0,25 cm com cores
variadas)
04 botões (2 nº32 e 2 nº20)
0,5m de lona crua (loninha)
1m de tecido estampado(para uso da criança)
01 Toninho ColorSet 9 cores

01 pct Papel fotográfico – Papel glossy –Auto
Adesivo – com 20 folhas MASTERPRINT

02 apliques para tecido - motivo: Fundo do Mar
(grande)
01 pct. de saco celofane fantasia ( tamanho livre)
02 pct. de papel 40kg tam. A4 c/ 50
01 pincel grande nº 14 ref. 456 (com nome gravado)
04 bastões de cola quente (2 grosso/2 fino)

Informática



01 pct etiqueta PIMACO A4267
01 pct Papel colorado plus A4 120g c/ 50 folhas
(cores)

 01 resma de papel A4 branco
 07 envelopes pardos tamanho ofício

01 laxtex
01 lixa fina
01 pacote de canudos plásticos c/100 unidades
01 m de contact transparente
0,5 m feltro estampado
03 placas de emborrachado (branca atoalhada/
/tecido estampado/gliter)
01 rolo de fita decorativa grossa
01 rolo de fita cetim fina (cores)
01 copo plástico c/ nome gravado

As marcas Acrilex, Faber Castell e outras,
são sugeridas por apresentarem
qualidade e durabilidade.
O material deve vir identificado com o nome do aluno.
Entrega de material na escola e reunião
dia 01/02/2017
Manhã – 8h
Tarde – 14h
(direto com a professora)
Início das aulas: 02 de fevereiro de 2017.

