LISTA DE MATERIAL DO TEMPO INTEGRAL 2019

MATERIAL DE USO COLETIVO
Material de apoio para realização das
tarefas de casa, trabalhos e pesquisas:
01 borracha e 1 apontador
02 lápis grafites
01 caneta esferográfica e 1 marca texto
(alunos do Ens. Fund. I e II)
01 coleção de lápis de cor
01 coleção de Hidrocor
01 caixa de giz de cera
02 folhas de cartolina Color Set
Desenvolvimento da Coordenação motora
fina e ampla :
01 tesoura sem ponta
02 pincéis para pintura( 1 grosso e 1 fino)
02 peças de fita de cetim na cor desejada (1
grossa e 1 fina)
Desenvolvimento da percepção visual,
texturas e formas:
01 caixa de tinta guache
01 metro de feltro
02 metros de tecido de algodão liso ou
estampado
02 metros de TNT
02 folhas de EVA (grosso)
02 blocos de papel colorido Creative Paper
01 metro de papel contato colorido
Desenvolvimento dos conceitos
matemáticos e estímulo ao raciocínio
lógico:
01 Jogo pedagógico (encaixe – plástico ou
madeira, lego, memória, conjunto de animais
de borracha…)
Ampliação das possibilidades de
expressão através de material
diversificado nas atividades das Oficinas
artísticas/horta/culinária entre outras.
02 tubos de cola branca
01 tela para pintura
02 tubos de cola de isopor
02 bastões de cola quente

01 jarrinho de plástico colorido para plantio na
horta
01 baldinho de areia ou 1 regador ( para os
alunos do Nível I até o nível IV)
01 bloco de desenho CANSON
Estímulo à leitura e escrita:
01 livro de história infantil (de acordo com a
idade da criança) ou 2 gibis

Material de uso Individual (trazer todos os
dias)
1 toalha de banho
02 peças de roupas
02 calcinhas ou cuecas
Material de uso pessoal( para ficar na
escola)
( o material abaixo
descrito deverá ser
organizado em uma Nécessaire. Sugerimos
que seja
de plástico, para uma melhor
higienização e arrumação nas estantes.)
01 creme dental
01 escova/pente
01 colônia
01 sabonete líquido
01 condicionador
01 xampu
01 escova de dente(com protetor)
Lenço umedecido ( quando se aplicar)
Chupeta (quando se aplicar)
Fraldas descartáveis (quando se aplicar)
01 pacote de lenço de papel
Todo material individual e pessoal deverá
ser identificado com o nome da criança

CONTATO (COORDENAÇÃO): 3215 2911 /
99171 1140
E-MAIL: tempointegraledhc@gmail.com

