Lista de Material – Infantil 3 - (5 anos)
1 Apontador com depósito
1 Avental de plástico
1 Balde de areia
1 Bloco de papel canson A4
2 Borrachas grandes e macias
10 Botões (médios)
1 Caixa de giz de cera curto
1 Caderno capa dura sem pauta - 50 fls.
1 Caixa de lápis de cor c/ 24 cores
2 Caixas de lenço de papel
1 Caneta (marcador permanente – ponta
fina) preta 1.0
3 Cartelas de adesivos (bichinhos)
1 Cola Bastão
1 Copo de plástico (simples)
1 Creme dental
1 Durex pequeno
1 Escova de dente com protetor
1 Estojo de canetas hidrográficas c/12 cores
1 Estojo grande com zíper
10 Etiquetas adesivas brancas
1 Fita crepe larga
2 Folhas de EVA (estampado)

4 Folhas de EVA (cores variadas)
3 Folhas de papel cartão
3 Folhas de papel color set
30 Folhas de papel sulfite A3
100 Folhas de papel sulfite A4
1 Folha de seda
1 Gibi
1 Guache (12 cores)
4 Lápis preto nº 2 sem desenho
2 Livros de histórias infantis
2 Massa de modelar com 12 cores
(base de amido)
1 Metro de papel contact transparente
1 Pacote de fósforo
1 Pacote de palito de churrasco
2 Papel pardo
1 Pasta polionda com alça - tamanhoA3
1 Pincel n°20 redondo (pequeno)
15 Plásticos para sulfite A3 (sem furos)
2 Revistas velhas p/ recorte
1/2m de tecido
1 Tesoura sem ponta de boa qualidade
1 Tubo de cola branca 90g

Observações:
Todo material deverá estar identificado com o nome para evitar extravios e possibilitar o
aproveitamento durante o ano letivo.
O material permanecerá na escola e quando for necessário será enviado com o aluno a casa,
assim deverá retornar para escola.
Em caso de cancelamento de matrícula, o material não será devolvido.
Ao adquirir o material observe as condições de segurança e simplicidade, qualidades
importantes para o desenvolvimento e aprendizagem de seu (sua) filho (a).
O material poderá ser entregue a partir de 26/01/18.
Os uniformes deverão vir devidamente identificados.
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