Lista De Materiais Nível I - 2019
Todo o material do (a) estudante deverá ser identificado com o seu nome
completo e entregue para a professora no dia 13/02/2019, na primeira
Reunião de Pais.
70 folhas sulfite 60
02 blocos de desenho A3 (formato: 297mm X 420 mm– 140g/m²)
02 bloco de folha colorida A4
01 pasta tamanho A3 (maleta)
01 folha de EVA glitter
01 folha de EVA lisa
01 tubo de tinta relevo
01 tubo de cola glitter
02 tubos de cola
01 tesoura pequena sem ponta
02 potes grandes de massa de modelar- base amido
01 pincel chato n°12
01 rolinho de pintura escolar
01 caneta de retroprojetor ponta média
01 caixa de giz de cera triangular (curton bastão grosso)
01 jogo de caneta hidrocor jumbo (12 cores)
01 caixa de lápis de cor
01 pacote de palitos de picolé (25 unidades)
01 capa de chuva simples
5 grampos plásticos macho-fêmea para papel
01 tapete emborrachado
01 fantoche (feltro ou atoalhado)
01 refil de cola quente
01 bola plástica (pequena)
01 boneca ou 01 carrinho
01 instrumento musical de brinquedo (flauta, pandeiro, tambor, violão...)
01 tubo de bolha de sabão
01 fantasia ou acessório infantil
01 bambolê
05 prendedores de madeira
01 lupa
01 pegador de massa (alumínio ou plástico)
01 caixa de lenços de papel
01 foto da criança 10x15 (atual)

01 foto 3x4 da criança
Materiais alternativos: botões coloridos, retalhos de tecido, revistas,
jornais, lantejoulas, tampinhas, forminha de docinhos.

O estudante deverá trazer diariamente:
 01 guardanapo de tecido para o lanche
 01 garrafa com água
 01 muda de roupa completa e 01 sacola plástica
Obs: As crianças que fazem uso de fraldas deverão ter em sua
mochila: fraldas descartáveis, pomada e lenços umedecidos.

Serão solicitados na primeira Reunião de Pais os seguintes itens:
 03 Livros de literatura infantil – Projeto de Leitura Rede Notre Dame
 Kit brinquedos
 01 pote de tinta guache (para divisão das cores)
- Reunião de Pais e entrega dos materiais: 13/02/2019 (quarta-feira).
- Início das Aulas: 14/02/2019 (quinta-feira).
- O uso do UNIFORME é obrigatório para os dias de aula e atividades extraclasse. O
uniforme pode ser adquirido no Bazar
Endereço: Av. Brasil Oeste, 952. Fone: 54 2104 -2963.

