Jardim de Infância Golfinho Azul
LISTA DE MATERIAL 1º ANO
LIVROS: 02 (DOIS) LIVROS DE HISTÓRIA DA COLEÇÃO “GATO E RATO” EDITORA ÀTICA
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01 Litro de cola branca
01 Tinta de tecido vermelha de 250g
01 Tinta de tecido verde escuro 250g
01 Tinta de rosa de 250g
10 Envelopes brancos (tamanho ofício)
30 Sacos plásticos ofício (transparente com
4 furos)
03 Guaches 250g (cores variadas)
03 Lixas de madeira nº 100
02 Pincéis nº 10
01 Resma de A4
01 Pacote de papel A4 colorido azul
01 Rolo de fitilho
02 Cadernos de caligrafia de pauta verde
capa dura Tilibra 96 fls
05 cadernos de capa dura grande 96 fls
02 canetas para tecido (preto)
03 Tubos de cola glitter (cores variadas)
01 Rolo de fita crepe
01 Rolo de durex largo
03 Rolos de durex colorido (cores variadas)
01 Caixa de tinta Confetti Acrilex (6 cores)
01 Pacote de Color Set Lumi
03 Tubos de cola relevo (cores variadas)
02 Metros de contact transparente
01 pacote de palito de picolé (pacote c/50
unid.)
03 Tubos de anilina líquida (cores variadas)
01 Telas 20x30
01 Metro de TNT estampado

 1 pacote(5 unidades) de EVA com
glitter(verde)
 01 Pacote de Olhinhos móvel
 04 Folhas de papel 40kg (cores variadas)
 04 Folhas de cartolina dupla face (cores
variadas)
 04 Folhas de papel crepom (cores variadas)
 04 Folhas de papel laminado (cores
variadas)
 05 Folhas de papel cartão branco
 04 Folhas de papel glacê (cores variadas)
 04 Folhas de papel celofane transparente
 04 Folhas de papel camurça (cores variadas)
 04 Folhas de papel seda
 02 placas de EVA fantasia
 04 Folhas de papel corrugado (variadas)
 01 Pasta polionda 4 cm verde
 01 Pasta trilho transparente
 01 Pasta catálogo preta com 25 plásticos
Importante!
- A aquisição e entrega dos materiais relacionados
nesta listagem é de inteira responsabilidade do
responsável e deverá obedecer às seguintes regras:
- Só será aceito o material completo de acordo com
o pedido.
- A entrega deverá ser feita na secretaria das 9h às
12h ou das 14h às 17h.
- Qualquer tipo de folha não deverá vir amassado
ou dobrado.
- Não aceitaremos livros de história danificados.
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LISTA DE MATERIAL DE USO PESSOAL
02 Caixas de lápis de cor grande c/12 cores
02 Jogos de hidrocor fino grande Neo Pen c/ 12 cores
02 Jogos de Compact color c/ 12 cores
02 Caixas de giz de cera grande c/ 12 cores
01 Tesoura escolar Tramontina
10 Lápis preto Evolution
06 Apontadores com depósito
06 Borrachas Mercur grandes
01 Régua de 20 cm
01 Cola bastão grande
01 Caixa de Material Dourado c/ 62 peças (em madeira)
* O material deverá vir no estojo ou nécessaire e deverá
ser reposto pelo responsável de acordo com a
necessidade.
01 Jogo americano
01 Escova de dente c/ protetor
01 Creme dental

