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Camiseta tamanho P (adulto e com nome - usada).
Tela 30 x 30 cm.
Livro de literatura infantil para a faixa etária de 1 a 3 anos (pop up ou fantoche).
Potes de massinha de modelar soft (Sugestão: Acrilex).
Brinquedo pedagógico (de preferência em MDF ou plástico resistente).
Pacotes de palito de picolé.
Potes de tinta guache grande (cores diferentes).
Caixa de giz de cera (Meu primeiro giz – Sugestão: Acrilex).
Jogo de canetinha jumbo (Sugestão: Acrilex).
Tubos de cola branca Tenaz (110g).
Pincel grosso e chato (nº 22).
Pano para limpar os pincéis (pequeno).
Rolinho de espuma pequeno para pintura.
Pacote de papel Lumi Color.
Pacote de papel cartonado (bloco colorido).
Folhas de EVA (Sugestões: verde, amarelo, laranja, azul, branco, vermelho, marrom, preto).
Pacote de papel “filipinho color”.
Folhas de papel sulfite branco “40” (A4).
Folhas de papel sulfite branco (A3).
Lixa grossa.
Copo plástico resistente com tampa, para beber água (com nome).
Caixa de lápis de cor (jumbo).
Brinquedo grande para ficar na sala de aula (qualquer um que já tenha em casa).
Pasta com trilho (transparente).
Pasta plástica pequena para agenda.
Saquinho de lantejoulas grandes.
Botões (coloridos e tamanhos grandes).
Foto da criança sozinha (10 x 15 cm) atualizada.
Foto da criança com a família (10 x 15 cm) atualizada.
Foto da criança (3 x 4 cm) atualizada.

Observações:
• O material deverá ser entregue na 1ª reunião de pais;
• Trazer sempre com o lanche, um guardanapo de tecido para forrar a mesa.
• Todo o material deverá ser etiquetado, exceto os papéis e as folhas.

