Materiais de Uso Pessoal do Aluno
 01 caixa de lápis de cor JUMBO (12 cores);
 01 caixa de giz de cera (Meu primeiro giz com seis cores
ACRILEX);
 01 rolinho de espuma;
 01 brochinha tigre referência 835/00 (cerdas macias);
 06 tubos de cola (40 gramas cada);
 01 pasta polionda, amarelo ouro (2 cm - tamanho do sulfite);
 03 pacotes de figurinhas (infantil e adesiva);
 01 avental para pintura (Lojas D´GRAU ou Casa da Chaleira);
 05 caixas de massa de modelar (12 rolos);
 01 escova de dente infantil;
 01 creme dental infantil;
 03 caixas de lenço descartável;
 01 copo de plástico para água com tampa para permanecer na
escola.
Papéis
 100 folhas de sulfite A3 (branco);
 08 folhas de color set (02 vermelhas, 02 azuis, 02 verdes e 02
laranjas);
 04 rolos de papel crepom (qualquer cor);
 01 pacote criativo A4 (colorido);
 01 folha de papel paraná;
 02 placas de EVA gliterado (qualquer cor);
 01 bloco de papel canson branco A4;
 04 folhas de papel pardo;
 04 cartolinas (brancas)



















Materiais diversos
01 tubo de cola grande para artesanato 250g;
02 rolos de fita crepe (50 m);
01 rolo de durex grande e largo (48mmx45m);
01 rolo de fita de cetim 1,5mm (qualquer cor);
01 pacote de algodão (100g);
30 botões grandes;
01 caneta retro (preta);
02 pacotes de pratinho de plástico (colorido);
01 pacote de prato de papelão 21cm (10 unidades);
02 rolos de papel toalha descartável;
1 metro de contact transparente;
01 livro de história infantil (figuras grandes, pequenos textos);
Revistas e gibis (Pais e Filhos, Crescer, Globo Rural).
01 tinta guache 250ml (azul);
01 novelo de lã (qualquer cor);
04 rolos de durex colorido;
1 metro de tecido (qualquer cor);
1 metro de feltro (qualquer cor).

Observações
 Todo material deverá ser etiquetado com o nome do (a)
aluno (a).
 Materiais de uso pessoal poderão ser solicitados conforme a
necessidade.
 O material poderá ser entregue a partir do dia 10/01/2022.
 Lembramos que os papéis são calculados para o uso durante
todo o ano e são usados em conjunto na classe. NÃO HÁ
DEVOLUÇÃO DOS MESMOS, CASO HAJA DESISTÊNCIA.
 Uniforme – Obrigatório desde o primeiro dia de aula
Vendas:
Casa da Chaleira
Rua Cel Teófilo Leme, 1.192 - Centro
Loja D´GRAU
Rua Barão de Juqueri, 200 – Centro

