Jardim de Infância Golfinho Azul
LISTA DE MATERIAL INFANTIL II
Livros: 02 (dois) livros de história Gato e Rato Editora Ática
MATERIAL

































01 Litro de cola branca
01 Tinta de tecido rosa de 250g
01 Tinta de tecido vermelha de 250g
01 Tinta de tecido azul escuro 250g
02 Colas de tecido
04 Envelopes brancos (tamanho ofício)
01 Rolo de lã (pequeno) amarelo
01 Resma de papel A4
01 Argila (1 kg)
01 Barbante (rolo pequeno)
01 CD/DVD
02 Placas de EVA nas cores preto e vermelho
02 placas de EVA com glíter nas cores amarelo e azul
01 Pacote de palito de picolé (saco com 50 unidades)
01 Pacote de ofício colorido amarelo ou azul
02 Trinchas 12 mm
02 rolos de durex colorido azul (pequeno)
02 rolos de durex colorido vermelho (pequeno)
02 rolos de durex colorido verde (pequeno)
02 rolos de durex colorido amarelo (pequeno)
01 pacote de forminhas com 32 unidades (formato
margarida)
03 Pacotes de penas
03 Pacotes de estrelinhas
01 Pacote de olhinhos móvel
01 Metro de TNT
01 Pacote de areia fina colorida (azul, amarelo ou
vermelha)
01 Pincel batedor grande
02 Blocos de color-set card
02 Apontadores com depósito (para lápis triangular)
01 Pasta polionda 4 cm amarela
01 Jogo de hidrocor fino grande (12 cores)
01 Tesoura sem ponta

































04 Lixas nº 100
50 Cm de feltro (azul, amarelo ou vermelho)
01 Pacote de palha
02 Pacotes de paetês
01 Pacote de canudos de papel (com 30 unidades)
01 Guache vermelho 250g
01 Guache amarelo 250g
01 Guache verde 250g
01 Guache azul 250g
04 Massinhas (cores variadas, exceto azul) 160g
03 Vidros de anilina liquida (azul, amarelo ou
vermelho)
05 Folhas de papel cartão branco
05 Folhas de papel crepom (cores variadas)
04 Folhas de papel pardo
04 Folhas de papel 40 kg branco
02 Folhas de papel celofone (azul ou vermelha)
04 Folhas de papel camurça (cores variadas)
04 Folhas de cartolina dupla face (cores variadas)
04 Folhas de papel laminado (cores variadas)
04 Folhas de papel corrugado (cores variadas)
04 Folhas de papel silhueta (cores variadas)
02 Metros de papel contact transparente
01 Tela 20 x 30
01 Caixa de gizão de cera (12 cores)
05 borrachas
10 lápis pretos triangular (grosso)
03 cadernos de desenho s/ pauta tamanho ofício 96
fls
01 caixa de lápis de cor triangular grosso (12 cores)
02 Pastas de trilho transparente (incolor)
01 Caixa de hidrocor grosso (12 cores)
05 Bastões de cola quente fina

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.

