LISTA DE MATERIAL – 2018 ‐ BERÇÁRIO II
USO INDIVIDUAL
 01 Agenda (adquiri na escola)*
 01 Camiseta para pintura usada (do aluno)
 02 Copos c/ canudo (ver modelo na escola)
 01 Dedeira
 02 Caixas de lenço de papel
USO COLETIVO
 01 Algodão (pacote médio)
 03 Anilinas comestível
 01 Barbante fino (rolo pequeno)
 02 Bexigas (pacote com 50 unidades)
 02 Bolinhas de Sabão
 02 Broxas grande (de pintor)
 01 Bolinha Vegetal (pacote)
 01 Big Canetas hidrográficas (jumbo – estojo
c/ 12 cores)
 01 Cola branca 90 gramas (bico aplicador
econômico)
• 01 Cola branca 250 gramas
• 01 Cola colorida (estojo com 6 cores)
• 01 Contact transparente (1 metro)
 01 Cremor de tártaro (pote grande)
• 03 Durex colorido (qualquer cor)
• 02 Esponjas macia (para pintura)
 01 Escova de sapato (para pintura)
 01 Farinha de Trigo (preparo da massinha)
 01 Feltro (metro)
 02 Fitas crepe larga (grande)
 01 Giz de cera ‐ Meu 1º giz (estojo com 12
cores)
 02 Guaches 500 ml (cores variadas)
 02 Jornais velhos
• 01 Lastex (rolinho‐ qualquer cor)
• 04 Livros de história infantil (figuras grandes
e pouca escrita)
• 03 Lixas finas
 03 Lixas grossas
 10 Papel Pardo A1
 05 Papel camurça (cores variadas)
 10 Papel cartão (cores variadas)
 10 Papel cartolina (cores variadas)
 10 Papel cartolina dupla face (cores
variadas)












03 Papel celofane (cores variadas)
05 Papel laminado (cores variadas)
05 Papel crepom (qualquer cor)
05 Papel dobradura (cores variadas)
03 Papel de presente (variadas)
10 Papel Sulfitão branco (folhas – tipo flip art)
01 Palito de sorvete (pacote com 50 unidades)
05 Placas de EVA‐ 3 mm qualquer cor
01 Plástico Grosso (2 metros)
01 Pacote de Canudo grosso



04 Pratos de papelão pequeno nº 02







03 Revistas velhas
02 Rolinhos (grande)
01 Rolo de Naylon pequeno
01 Tinta para tecido (qualquer cor)
01 Tecido TNT (01 metro)

AVISOS IMPORTANTES:
1) Evitar a compra de materiais de personagens,
que são mais caros e não trazem qualquer benefício
ao processo educativo das crianças;
2) Respeitar as medidas indicadas para os papéis,
cadernos, lápis, pastas etc., pois tais indicações têm
motivação pedagógica.
3) A agenda anual, exclusiva do Avanti para
anotações diárias.
4) Não estão inclusos na lista os materiais para o
presente das mães e pais.
5) Identificar todo o material escolar com nome
completo da criança;
6) Entregar todo o material completo no dia
19/02/2018 para a professora regente
7) Os itens marcados com asterisco (*) serão
reutilizados do ano anterior.

