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1 jogo/brinquedo (combinar na 1º reunião)
1 livro de literatura (combinar na 1ª reunião)
1 brinquedo para o pátio
1 toalha com nome
150 folhas de desenho (180g/m2)
1 bloco de folhas de desenho A3
1 pasta para guardar folhas A3 (identificada)
3 potinhos de glitter
2 rolos de durex colorido
1 color set preto
3 color set cores diversas
1 jogo de canetinhas (grossas, 12 cores)
1 caixa de lápis de cor 24 cores
1 caixa de giz de cera multicultural
3 tubos de cola 110g
1 caixa de camisa (encapada com nome)
2 potinhos de anilina
1 pote de tinta gouache 250g (vermelha, amarela, branca ou verde)
1 pote de tinta para tecido (250g)
1 jogo com 6 potes, 15ml cada, de tinta têmpera fluorescente
1 pacote de papel criativo
1 capa de almofada branca sem estampa (40X40cm)
1 pacote de palito de churrasco (50 unidades)
1 lixa de fogão
2 pratos de papelão (não plastificado)
2 canetas de retroprojetor ponta média coloridas
2 canetas de retroprojetor ponta média preta
1 pincel chato numeração 30
2 potes de massa de modelar 500g
1 tela para pintura identificada (30X40 aproximadamente)
1 pendrive 8GB

Material escolar a ser coletado
 Revistas
 Potes de margarina
 Caixas de diversos tamanhos
 Rolos de papel higiênico (parte interna)
 Jornais
 Bandejas de isopor
 Fantasias (roupas e sapatos)
 Acessórios (bolsas, colares, máscaras, óculos, chapéu)
 Embalagem de bombons finos (tipo caixa de ovos)
 Frasco de desodorante roll-on.
Outros materiais necessários
 1 camiseta velha para pintura identificada.
* Os materiais deverão ser entregues no CEAPzinho, no dia da reunião de pais, no início do ano letivo.
Para as aulas de Educação Física:
Atestado médico atualizado (preferencialmente de médico pediatra ou cardiologista) com data entre fevereiro
ou março/2020 (entregar na secretaria até 18/03/2020).

