LISTA DE MATERIAL 2018 – NURSERY 1
MATERIAL INDIVIDUAL


























01 pasta plástica A4, fina, branca, transparente, com elástico
02 blocos de papel Canson A3 – 180g – 20 folhas
01 bloco, colorido A 3 – cores variadas – 120 g/m2 – 20 folhas
04 folhas de EVA: 1 folha com glitter, 2 folhas lisas, 1 folha felpuda
03 caixas de massinha de modelar Uti-Guti – 12 cores
05 cartelas de adesivos (stickers, tamanhos variados)
01 caixa de giz de cera grosso(Meu primeiro giz – Acrilex) 6 cores
02 colas, bastão, grande
02 colas, líquida, grande
01 caixa de cola colorida (6 cores)
01 estojo plástico de aquarela 12 cores (Sugestão - Faber Castell)
06 potes de tinta guache (250 ml) cores variadas, sendo uma branca (Sugestão - Acrilex)
02 rolos de fita crepe (1 largo e 1 fino)
01 rolo de fita dupla face larga (aproximadamente 5 cm)
01 pincel de cerda macia, redondo (Tigre - Nº 266 /24)
01 pincel de cerda média, chato (Condor - Nº 16/474)
01 escova dental simples macia, adulto, para pintura
01 camisetão para Artes (para proteger o uniforme)
02 pares de meias, brancas, infantil, de algodão, cano alto, novas (Artes)
01 tela de pintura 30 X 40 cm, sem desenho
40 cm de tecido de algodão estampado (40cm x 1,40m)
01 kit baldinho de areia
01 pacote de palito de sorvete, ponta arredondada
01 pacote de Papel Machê (Acrilex)
20 botões – tamanhos P, M e G – cores variadas






01 rolo de espuma (3 cm) para pintura
01 escova de dentes para pintura
01 pasta de dente branca pequena
02 potes de sorvete vazios 2 litros, com tampa

DIVERSOS




04 pacotes de toalha umedecida
01 pacote de “Perfex”
04 caixas de lenço de papel (grande)

MATERIAL COMPLEMENTAR
(As fotografias podem ser impressas)






02 fotografias da Família – tamanho 10 x15 cm
02 fotografias da Mãe com o(a) aluno(a) – tamanho 10 x15 cm
02 fotografias do Pai com o(a) aluno(a) – tamanho 10 x15 cm
01 fotografia do animal de estimação– tamanho 10 x15 cm ou enviar uma imagem de um animal
doméstico
01 fotografia 3 x 4 cm de cada membro da família

NÉCESSAIRE CONTENDO






01 escova de dente c/ protetor de cerdas (identificar o nome com caneta permanente)
01 creme dental sem flúor
01 protetor solar (opcional)
01 repelente (opcional)

* Os itens enviados deverão ser de acordo com a recomendação indicada para a idade do aluno e
deverão ser substituídos sempre que necessário.
LIVROS DIDÁTICOS
Deverão ser encomendados na Secretaria da EIPG


Português – Nursery 1 – Confeccionado pela EIPG com lições temáticas, baseadas nas Inteligências
Múltiplas



Inglês – Nursery 1 – Confeccionado pela EIPG com lições temáticas, baseadas nas Inteligências
Múltiplas

Observações:








O material deverá ser entregue na sala de aula no dia da Reunião de Pais e Mestres, a ser comunicada,
posteriormente;
Todos os itens deverão ser entregues já etiquetados e identificados (uniformes, materiais, brinquedos e
acessórios);
Sugerimos que os materiais como giz, colas e tintas sejam das marcas Faber Castell, Acrilex, Pritt e BIC;
Não será admitido qualquer material que incite a violência, sexo, bruxaria, etc. (Tanto em imagens quanto
em palavras. Ex.: Monster High);
A reposição de qualquer material da lista acima será de responsabilidade dos pais;
Outros materiais poderão ser solicitados durante o ano;
As aulas terão início dia 30/01/2018, terça-feira.

