
NÍVEL III-  Educação Infantil
Material Escolar – 2022

 Um brinquedo próprio para a idade
 uma caixa de sapato e duas caixas de camisas (firmes) 
 dois cadernos pequenos sem espiral, 48 folhas, capa dura (fazer as margens no lado direito das folhas e destacar as figurinhas)
 uma tesoura sem  ponta 
 uma caixa de lápis de cor 
 uma caixa de giz de cera curto 
 quatro caixas de massa de modelar grande com doze unidades cada- soft
 quatro tubos de cola pequenos 
 uma caixa de cola colorida 
 uma caixa de pintura a dedo
 um pote de tinta guache (250ml) 
 um pincel chato nº 10 
 três lápis grafite e dois apontadores simples 
 três borrachas brancas 
 um pacote pano multiuso (perfex) 
 dois jogos próprios para a idade em embalagem resistente e identificado (encaixe, memória, quebra-cabeça, lego) 
 um jogo de canetas hidrocor 
 um boné ou um chapéu identificado
 uma régua de 30 cm, transparente e dura 
 um pote de sorvete com tampa identificado
 um borrifador pequeno
 uma revista adequada para manuseio de crianças (sobre alimentação, saúde, meio ambiente ou de circulação geral) 
 um pacote de papel A4 colorido luminoso
 quatro pacotes de papel criativo dupla face fantasia
 cinquenta folhas de papel sulfite 60 branco –A4
 uma folha de EVA  lisa (cores alegres), uma folha de EVA com glitter 
 duas amoebas
 uma peneira de plástico
 duas colas glitter
 dois rolos de fita decorada 
 um estojo com duas divisórias
 dez botões tamanhos variados
 vinte palitos de picolé coloridos
 um jornal
 dez sacos plásticos (20x30 cm)
 dez pares de olhos articulados médios e um par grande
 um pote de glitter
 um rolo pequeno para pintura
 dez balões
 doze prendedores de madeira
 dois pacotes de bolinhas de gel
 forminhas de massa de modelar
 um frasco conta gotas 30ml
 uma seringa de 10ml
 um pacote de folha A3
 cinquenta folhas de papel fotográfico
 uma bandeja branca de 7l
 um funil
 um tubo de  bolha de sabão
 um pop-it do alfabeto
 um metro de fita mimosa
 um quadro negro tamanho 30cm x 40cm
 uma lixa
 uma esponja de cozinha
 uma almotolia de plástico transparente, bico reto, bisnaga, 100ml
 um vidro de conserva transparente, com tampa, vazio e sem rótulo (500ml)
 um pacote de palha de madeira colorida
 um tubo de tinta para tecido (37ml)
 um metro de tecido algodão cru
 dois zíperes de 25cm
 três sacos plásticos transparentes para presente (25cm x 35cm)
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OBS: Trazer o material identificado no dia da entrevista com a professora.
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