NOSSA FAMÍLIA
Escola de Educação Infantil Ltda.

LISTA DE MATERIAIS
1º E 2º SEMESTRES
JARDIM
MATERIAIS PARA USO PEDAGÓGICO E DE USO INDIVIDUAL
QT
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lápis de escrever Faber Castell nº 2
apontador com depósito
estojo simples
borracha
colas bastão com 10gr
colas branca Tenaz de 35gr
tesoura sem ponta Mundial
régua transparente com 20cm
caixa de lápis de cor com 12 cores
estojo de canetinhas hidrográficas com 12 cores Pilot (grossa)
estojo de cola colorida com 6 cores
estojo de guache Fantasia Metallic com 6 cores com 15ml
estojo de massa de modelar com 12 cores
saquinhos zip
pincel chato Tigre amarelo Pinctore 815-8
pasta polionda de 5cm
folhas de etiquetas Pimaco 6185
pacote de etiquetas Pimaco 6182
caderno A4 desenho com 50 fls
caderno com 60 folhas canson A4 personalizado Nossa Família
caderno com 60 folhas canson A3 personalizado Nossa Família

MATERIAIS PARA USO PEDAGÓGICO E DE USO COLETIVO
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pincel nº 3/4" 19mm (chato e largo)
rolinho
brocha
potes de guache com 250ml (cores variadas)
lousinha pequena

MATERIAIS DE COMPLEMENTO PARA USO PEDAGÓGICO
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bolinhas de sabão
durex colorido
fita crepe larga
fita adesiva larga
refil de cola quente
lixa grossa
pacote de palitos de sorvete
kl de argila
sacos incolor (52x90)
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folhas de papel crepom
folha de papel pedra
folhas de papel laminado
folhas de papel sulfite colorido
folhas de papel camurça
folhas de papel espelho
folhas de papel microondulado
pacote de bexigas
folha de papel de presente ou fita metalóide
folhas lumipaper
folhas de papel de seda
folhas de cartolina branca
folhas de cartolina colorida
folhas de color set
folhas de papel cartão
folhas de papel Kraft
folhas de E.V.A
metro de contact transparente
rolos de papel toalha absorvente
envelopes coloridos em papel 120g tamanho 163 x225mm
sacolas plásticas tamanho A3
pasta em L tamanho A4
folhas da coleção Textura Visual (Nova Print ) tamanho 230mm X 320mm
pratos pequenos de papelão
materiais diversos e reposições de eventuais materiais

OUTROS MATERIAIS
Taxa de brinquedos
Taxa de livros

MATERIAIS DE HIIGIENE PESSOAL
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cremes dentais infantis sem flúor
pocket de lenços umedecidos
caixas de lenço de papel

OUTROS
Taxa de Festa dos Aniversariantes (9 festas)
Taxa de Eventos - internos
Taxa de revelação fotográfica

LISTA DE MATERIAIS - JARDIM
Obs.: os materiais desta lista já foram comprados pela escola

