LISTA DE MATERIAL – 2019
EDUCAÇÃO INFANTIL III
PAPÉIS
3 blocos de papel Canson A3
3 blocos de desenho A3 colorido
2 metros de contact transparente
100 folhas de sulfite colorido
ARTES NA SALA
2 tubos de cola (90g)
1 tesoura sem ponta e enfeites
ESCRITA/DESENHO/PINTURA
1 caixa de EcoLápis colorido, triangular, formato (12
cores) Grip Jumbo
1 estojo de caneta hidrocor grossa (12 cores)
3 canetas pretas ponta porosa Soft point
2 massas de modelar (barra única,cores diferentes)
1 caderno de desenho grande (não milimetrado) para
Inglês (pode ser o mesmo do ano anterior) 48 folhas
1 pasta polionda A3 (pode ser usada)
1 pote de tinta guache (250ml)
4 envelopes brancos (médios)
5 grampos trilho plásticos
1 fita durex transparente larga
1 fita crepe
6 metros de fita mimosa (cores diferentes)
1 CD
1 capa para CD colorida
1 massa de modelar de EVA
1 pacote de balões coloridos

GERAL
1 pastinha com elástico
1 boné
1 almofada simples
1 jogo educativo usado (para deixar na escola)
1 copo plástico com nome
1 colher com nome (para deixar na escola)
10 saquinhos plásticos coloridos (médios)
10 forminhas para cupcakes grande

1 pacote de confeitos para bolo (pequeno)
1 pacote de grampinhos coloridos
MATERIAL DE HIGIENE
1 refil de lenço umedecido
1 caixa de lenço de papel
SUCATAS
Roupas e fantasias para teatro; tampinhas de garrafa
pet
ARTE (trazer em uma sacola separada)*
1 bloco de Canson A4
1 pincel nº16
1 pote de tinta guache (250ml) verde, vermelho ou
branco.
1 caneta para tecido
Caso tenha, favor trazer para doação: botões de
tamanhos variados, brilhos e lantejoulas, pratinho de
isopor, fitas de pacotes de presentes usados, retalhos de
EVA, canetinhas usadas e giz de cera usado.
Os livros didáticos deverão ser adquiridos diretamente
no site das editoras. Maiores informações na secretaria
do Colégio.

Obs: Favor colocar nome do aluno em todos os
intens, com letra CAIXA ALTA (maiúscula), pois
será devolvido, no final do ano, o que sobrar.Todo
material deve ser entregue na escola dia 31/01/19,
devidamente identificado com o nome do aluno, no
período das 13h30min às 15h30min.
Início das aulas: 05/02/19 às 13h
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