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 1 caderno brochurão de capa dura com 50 folhas
 1 estojo completo: lápis, borracha, lápis de cor, apontador, tesoura
(sem ponta) e 2 tubos de cola bastão
 1 pincel nº 12
 2 potes de massa de modelar – UTI GUTI – grande
 2 folhas de EVA
 1 tubo de cola líquida grande
 1 caixa de pintura a dedo
 1 pacote de Tillipaper
 1 rolo de fita crepe
 1 jogo pedagógico de alfabetização
 1 livrinho de histórias a escolher (contos ou clássicos)
 1 camiseta usada de adulto para pintura
 1 necessarie para armazenar o kit de higiene que deverá ter: 1 escova de dente, 1 pasta de dente, 1 toalhinha de mão, 1 caneca plástica
e 1 escova ou pente de cabelo
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Os materiais deverão ser etiquetados com o NOME DO ALUNO em
todos os itens.
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