LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

Educação Infantil - 2 anos

MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA
Desenvolvimento de atividades de percepção tátil,
postura e tônus muscular:
01 metro de feltro estampado
01 metro de feltro liso
01 metro de tecido (chita)
02 metros de adesivo transparente (papel contato)
01 metro de adesivo azul (papel contato)
02 tubos de anilina comestível
01 folha de papel
celofane 01 lixa de
parede
Desenvolvimento do movimento de pinça e da
percepção visual:
01 caixa de tinta guache
01caixa de tinta guache fantasia metallic
01 pacote de papel sulfite A3 colorido
01 pacote de papel moldura A3 sete
cores 110 g/m
02 folhas de papel laminado
01 pacote de lantejoulas (tamanho grande)
Desenvolvimento e ampliação dos conceitos
matemáticos e estímulo ao raciocínio lógico:
01 pacote pequeno de palito de picolé
02 tubo de cola branca 90g
01 tubo de cola de silicone
01 brinquedo educativo
01 bola (futebol)
Identificação numérica, das cores e das formas
geométricas:
03 pacotes de papel colorido A4 180g
01 caixa de cola colorida lavável
02 caixas de giz de cera
01 tubo de glitter
01
caixa de tinta
guache neon
Estímulo à coordenação, leitura e escrita:
01 folha de papel de scrapbook
02
folhas de cartolina dupla face
coloridas 02 cartolinas brancas
01 folha de papel paraná (papel holler)
01 pacote de papel mágico A4 multicolor

Ampliação de possibilidades de expressão
através de material diversificado:
04 folhas de EVA (marrom, bege,branco e
preto) 01 caneta permanente
Confecção de brinquedos através de sucata:
03 metros de TNT
01 caneta para tecido
02 tubo de cola para
isopor 01 rolinho para
pintura
01 pincel nº18
01 tubo de tinta para tecido

NÍVEL I – EDUCAÇÃO INFANTIL

UNIFORME DIÁRIO
MENINAS

MENINOS

●

Camisa branca e short saia azul, ambos com
logomarca.

●

Tênis pretos e meias brancas, ambos sem
detalhes coloridos.

●

●

Camisa branca e short azul,
logomarca do
HC.
meias brancas,
Tênis pretos e
detalhes
coloridos.

ambos

ambos sem

Locais de venda dos uniformes:
- Bella Cor – Centro de Convivência Clara Camarão – Tel.: 3222-0708
- Sport Mais Colegial (Sport Master) – Rua Mossoró, 345 – Tel.: 3221-0708 / 3081-4567

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
É obrigatório o uso do uniforme completo desde o 1ºdia de aula, conforme dita o Regimento Escolar.
CONTATO (COORDENAÇÃO): 3215.2909 / 99171-0288
E-MAIL: educação.infantil2015@hotmail.com

Nossos parceiros:

com

