LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2020
EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 3
INÍCIO DAS AULAS REGULARES: Dia 03/02/2020 (segunda-feira).
Aquarela com 12 cores
Camiseta usada para atividade com tinta (adulto –
tamanho G, cor branca)
Algodão colorido (pacote de bolinhas)
Apontador (com lixeirinha)
Balão colorido (pacote)
Barbante - rolo pequeno (cor a escolher)
Bloco de papel branco tamanho A3 – 140g/m²
Borracha
Brinquedo pedagógico para faixa etária
Pacote pregador de roupa( madeira)
Caderno capa dura pequeno ou agenda
Caneca ou garrafinha para água (identificada)
Pasta poliondas grossa
Cartolina (cor a escolher)
Cola com glitter (cor a escolher)
Durex colorido
Envelope grande
Caneta de retroprojetor (cor preta)
Caneta hidrográfica grossa (12 cores)
Caixa de Cola colorida (6 cores)
Pregador
Lápis de cor grosso triangular (caixa com 12 cores)

1
1

Folha de EVA (diversificada: lisa,estampada,com gliter)
Folha de papel colorset (cor a escolher)
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Gibi usado e revista usada
Giz de cera (curto e grosso jogo com 12 cores)
Lápis de cor (jogo com 12 cores)
Lápis preto grafite (sem personagem)
Livro literário
Massinha de modelar pote 250gr (cores diversas)
Papel sulfite A4 branco (pacote com 500 folhas)
Papel xamex A4 verde ( pacote com 100 folhas)
Pasta catálogo com 100 plásticos (Para Tarefa)
Pote de tinta guache – 250 ml (cores a escolher)
Rolo de fita adesiva transparente (grossa)
Rolo de látex branco
Tesoura sem ponta (com o nome do aluno gravado)
TNT - metro (cor a escolher)
Toalha pequena identificada com o nome da criança para o lanche
Botões (grande/colorido)
Lã (novelo/colorido)
Lenços umedecidos
2m Papel contact transparente (Sugestão: Tilibra)
Pincel largo de pelo grosso - nº 20 ou 22
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SUGESTÃO: UMA MOCHILA CONTENDO MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL
01 troca de roupa, de preferência uniforme, cuecas/calcinhas ou fraldas, toalha de banho, sandália de
abotoar (deverão ser enviados todos os dias);
01 squeeze ou um copo com bico (ficar na lancheira);
01 guardanapo de tecido identificado (ficar na lancheira).
01 Nécessaire com escova de dente, escova de cabelo, creme dental e sabonete.

Observações:
 Priorizando a característica da faixa etária, o material da criança ficará disponibilizado de maneira a
desenvolver o senso de coletividade, cuidado e integração;
 Para a tarefa de casa, orientamos que a criança disponha de materiais como: estojo, lápis de cor, lápis
grafite, borracha, apontador, cola e tesoura sem ponta;
 Todas as peças do uniforme deverão vir devidamente etiquetadas com o nome do aluno e sua turma;
 Se a quantidade do material solicitado não for suficiente para o ano letivo, será solicitada a reposição;
 O material acima deve ser entregue para Tatiane ou Fernanda no setor Pedagógico no dia 03/02/2020.

UNIFORME: É obrigatório em todas as aulas, modelos disponíveis na 4B Confecções- R. Manaus, 686Esplanada 99162-6073 / 99171-7755 e Art e Manhas- R. Francisco Sá, 128 – Centro- (38) 3821-1802. O
calçado é tênis.

COMPROVANTE DE ENTREGA DOS MATERIAIS
ALUNO ___________________________________ SÉRIE_______ DATA___/___/____
Obs.:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Assinatura legível do Responsável:__________________________________________
Assinatura legível do Recebedor:___________________________________________

