INFANTIL III
Lista de Material 2018
01 – Agenda Personalizada (será entregue na primeira semana de aula).


01 – Bolsa personalizada adquirida no Colégio.



01 – Apontador gigante com lixeira.



01 – Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores (Faber Castell).



01 – Caixa de giz de cera curtom 12 cores (Faber Castell).

 01 – Estojo grande com zíper (para lápis de cor).
 01 – Estojo pequeno com zíper (para giz de cera).
 01 – Cola branca comum 90g (Tenaz).
 01 – Caixa de cola colorida embalagem com 6 cores (Faber Castell – lavável).
 01 – Cola bastão 40 g (Pritt).
 01 – Garrafa pequena para água (com nome).
 01 – Embalagem com 100 unidades de copos descartáveis (180ml).
 01 – Durex colorido vermelho.
 01 – Folha de EVA vermelha.
 01 – Folha de EVA rosa.
 01 – Folha de EVA de gliter.
 01 – Folha de EVA estampado.
 01 – Guardanapo de tecido para lancheira (com nome bordado).
 01 – Lancheira térmica.
 02 – Caixa de lenço de papel.


01– Livro de literatura infantil (específico para faixa etária – será doado para caixa de leitura).

 01 – Lixa d’água P100.
 01 – Pacote de papel canson Criativo colorido, A4.
 02 – Pacotes de papel sulfite branco A4 (100 folhas cada).
 01 – Pacote de sulfite azul A4 (100 folhas).
 02 – Blocos de papel Canson A3.
 01 – Pasta com elástico (fina).
 01 – Pincel chato nº 16 (Condor).
 03 – Pincéis para quadro branco - cores variadas (Board Master).
 02 – Pacotes de lenços umedecidos (Pampers ou Turma da Monica – 48 lenços).
 01 – Revista.
 Taxa para brinquedo pedagógico e massinha de modelar: R$ 30,00.
 01 – Tinta guache 250 ml vermelha.
 01 – Troca de roupa completa para ficar na bolsa.
 01 – Canetinha Jumbo 12 cores (ponta grossa)

RECADOS IMPORTANTES:
Infantil III
02/02/2018: Entrega de material e reunião com a professora no período de aula do seu filho.
Horário da reunião: MATUTINO às 7h 30 min.
VESPERTINO às 13h 30 min.

 Não serão aceitos materiais não especificados na lista.
 Colocar o nome do aluno em todos os materiais, inclusive em cada lápis. NÃO ACEITAREMOS
MATERIAIS SEM NOME.
 Cada aluno deverá trazer sua garrafa de água com nome.
 As marcas apresentadas são apenas sugestões para garantir a qualidade.
 A agenda personalizada será entregue na primeira semana de aula.
 Durante o ano letivo, havendo necessidade, serão solicitados outros materiais para realização
de projetos pedagógicos.
 O uniforme é de uso obrigatório (conforme o regimento escolar) deve ser adquirido nas lojas
credenciadas conforme endereços abaixo. Obs.: escrever o nome do aluno na etiqueta do uniforme.
 Evite o uso de materiais que dispersem a atenção do aluno.
 A Educação Infantil possui uma bolsa personalizada, a qual deve ser adquirida na
mecanografia do colégio, no valor de R$ 27,00.
 Cada aluno deve trazer seu lanche diário conforme cardápio que será entregue mensalmente.
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