MATERIAL DIDÁTICO

2022

INFANTIL IV (4 ANOS) - Ensino INFANTIL

Material Didático
AZ - Sistema de Ensino – Livros didáticos e Plataforma.
PLATAFORMA

Material Escolar
01 tubo de cola de isopor (90g)
Revistas e gibis (usados ou não)
01 metro de feltro
02 colas dimensional relevo
02 folhas de papel madeira

01 folha de emborrachado liso ( EVA ) grande
01 bloco de papel canson
02 bloco de papel criativo colorido
01 tubo de cola silicone (100g)
02 potes de tinta guache (250ml)
01 tubo de cola branca (90g)

Material Individual
02 lápis grafite triangular (grosso)
01 borracha grande
01 apontador
01 pincel nº 14 (chato)
02 caixas de massa de modelar
01 caixa de gizão de cera grande 12 cores
01 caixa de lápis de cor grande
01 estojo de hidrográfica grossa 12 cores
02 cadernos de desenho (96 folhas, sem folhas de seda)
01 pasta plástica com elástico (personalizada)
01 tesoura sem ponta
03 pastas plásticas com romeu e julieta (arquivos para atividades
individuais)
01 camiseta de adulto usada, para atividades com tinta / artes

01 jogo educativo
Sugestões:
Quebra cabeça progressivo (6, 9, 12 peças)
Jogo de memória (imagens ou cores)
Jogos com formas geométricas vazadas ( encaixe)
Jogos de construção
Blocos (encaixe)

Observação
v Todo o material individual deverá ser identificado com o nome, ano e turma e reposto de acordo com a necessidade do estudante.

AZ - João Pessoa
Av. Senador Rui Carneiro, 500
Tambaú - (83) 3048-5828
* Nossa lista está em conformidade com a Lei Federal nº 12.886/2013 e da Lei Municipal nº 8689/98

MATERIAL DIDÁTICO

2022

INFANTIL V (5 ANOS) - Ensino INFANTIL

Material Didático
AZ - Sistema de Ensino – Livros didáticos e Plataforma.
PLATAFORMA

Material Escolar
01 folha de emborrachado liso ( EVA ) grande
01 bloco de papel canson
02 bloco de papel criativo colorido
01 tubo de cola silicone (100g)
02 potes de tinta guache (250ml)
01 tubo de cola branca (90g)
02 potes de tinta para tecido (250ml)

01 tubo de cola de isopor (90g)
Revistas e gibis (usados ou não)
01 metro de feltro
02 colas dimensional relevo
02 folhas de papel madeira

Material Individual
02 lápis grafite triangular (grosso)
02 borrachas grandes
01 apontador
01 pincel nº 14 (chato)
02 caixas de massa de modelar
01 caixa de gizão de cera grande 12 cores
01 caixa de lápis de cor grande triangular
01 estojo de hidrográfica grossa 12 cores
02 cadernos de desenho 96 folhas, sem folhas de seda
01 caderno pautado grande (capa dura) 96 fls
01 pasta plástica com elástico (personalizada)
03 pastas plásticas com romeu e julieta (arquivos para
atividades individuais)
01 tesoura sem ponta

01 camiseta de adulto usada, para atividades com tinta /
artes
01 jogo educativo
Sugestões:
Quebra cabeça progressivo (6, 9, 12 peças)
Jogo de memória (imagens ou cores)
Jogos com formas geométricas vazadas ( encaixe)
Jogos de construção
Blocos (encaixe)

Observação
v Todo o material individual deverá ser identificado com o nome, ano e turma e reposto de acordo com a necessidade do estudante.

AZ - João Pessoa
Av. Senador Rui Carneiro, 500
Tambaú - (83) 3048-5828
* Nossa lista está em conformidade com a Lei Federal nº 12.886/2013 e da Lei Municipal nº 8689/98

