LISTA DE MATERIAL 2018
EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL III
MATERIAL INDIVIDUAL
01 pasta plástica de 2,0cm (verde) – para agenda de recado
03 pastas de grampo papelão para guardar as atividades
02 conjuntos de canetinha fina
02 colas de 90gr
04 borrachas
02 caixas de lápis de cor
01 caderno de capa dura com 50 folhas para agenda
01 pincel nº16 (série 815 tigre)
01 conjunto de guache 6 cores
01 tesoura sem ponta
08 lápis pretos
02 brinquedos de parque (balde, peneira e pá)
04 caixas de massa de modelar
01 estojo grande com 3 repartições
01 caneta paper mate futura – preta
02 apontadores com reserva
01 caderno brochurão grande de 48 folhas ( verde)
02 revistas
01 pote de margarina vazio
01 caderno quadriculado pequeno de 50 folhas 10mmx10mm
01 pacote de ligue-ligue
500 folhas de papel sulfite
Meio metro de papel contact (transparente)
01 fita adesiva larga
01 pacote de papel lumi
01 caderno de desenho de 100 folhas
01 folha de papel crepom - roxa
01 folha de papel de seda – roxa
01 tinta para tecido - amarela
01 cartolina branca
01 EVA felpudo e 1 EVA liso
)1 régua de 30 cm
01 tubo de cola de 500g
01 bola de isopor de 100mm/10cm
2 fotos 3x4 recente

Observação:
01 estojo com :
- lápis preto
- lápis de cor
- canetinha
- borracha
- apontador
O ESTOJO É PARA FICAR EM CASA
PARA TAREFA.

VENDA DOS
LIVROS
NO COLÉGIO
DIA 17 E 18 DE
JANEIRO
DAS 10H ÀS 16H

Notas Importantes:
Todos os alunos(as) do Infantil III
deverão trazer diariamente, em
mochila ou sacola:
02 camisetas para troca ou uso no
parque
02 shorts

LIVROS:
Projeto Ápis – Educação Infantil 3 – Dante e Noemi – Ed. Ática
Natureza e Sociedade
Matemática
Linguagens
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
01 jogo de canetinhas
Inglês – Marcha Criança – Volume 2 – Ed. Scipione
Atenção
01 tesoura
Alunos do Período Integral trazer:
01 cola pequena
01 caderno de desenho de 100 folhas
01 caixa de massinha
01 estojo
01 brinquedo de parque
02 lápis pretos
02 borrachas
01 apontador
Observação:
1: Todo material deve ser identificado individualmente, à exceção dos papéis.
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