
1 estojo com ziper (com 3 repartições) 300 folhas de sulfite branca
1 estojo de canetas hidrográficas (24 cores) 2 cartolinas brancas
6 lápis pretos nº 2 3 rolos de crepom (marrom, verde, rosa)
2 borrachas brancas macias 3 folhas de papel color set (amarelo/vermelho/verde)
4 colas em bastão (PRITT) - uso coletivo 2 folhas de papel cartão (vermelho)
1 cx. de lápis de cor 2 folhas de papel pardo
1 caixa de gizão de cera 2 folhas de E.V.A (verde)
3 caixas de massa modelar / 1 rolo de fita crepe 2 folhas de E.V.A (amareloe branco)
1 caneta de retroprojetor escrita grossa (preta ) 1 folha de celofane transparente
1 caneta para tecido azul 5 folhas de papel foto adesivo
4 tubos grandes de cola branca (TENAZ) - uso coletivo 1 pacote de papel color lumi
1 tesoura s/ ponta (marca Mundial, c/nome gravado) 1 bloco de papel canson A4
6 refis de cola quente (grosso) 10 envelopes A4 pardo
1 pincel nº 14 / 1 tinta tecido verde
2 durex colorido (azul e amarelo)
3 lixas nº 150 1 caixa de fósforo (com palito)
1 caixa de tinta guache - uso coletivo 1 cartela com 24 botões nº 18 (amarelo, verde, azul)
1 pacote de algodão 1 revistas para recorte / 01 jornal
1 pote de lantejoula (verde,dourada, prata) 1 esponja de lavar louça

10 pregadores de roupa

1 caneca + 1 pratinho plástico
1 caderno de cartografia capa dura 100fls. (amarelo ou laranja para quem tomar o lanche da escola)

(sem fl de seda) 1 cxs. de lenço de papel
* ( o caderno deverá vir encapado de contact azul e 2 potes de lenços umedecidos (se usar fralda)

etiquetac/ o nome da criança) 1 pacote de perfex (ou similar)
1 sacolinha de higiene: com escova, creme dental, toalha

pequena, sabonete líquido e álcool em gel.
1 polionda azul- TAM. 1,5 CM 1 garrafa para água tamanho médio com nome gravado.
2 pastas azuis de papelão com plástico (proj. leitura)

* Aluno Integral: Deverá enviar uma sacola plastificada 

20 sacos transparentes estampados para presentes
1 fitilho para presente branco
1 anelina comestível vermelha ATENÇÃO
2 sacos de pena colorido / 1 saquinho gesso

100 forminhas de docinho nº 4 vermelho • Início das aulas: 21/01/2021 (5ª f)
20 pratinhos de papelão médio fosco s/alumínio
1 saquinhos de olhinhos (grande) • Todo material deverá ser identificado com o nome do
1 metro de chita aluno e ano.
1 pacote de bexiga azul
1 metro de contact transparente  Entregar impreterivelmente até 18/01/2021 para que 
1 metros de TNT- vermelho / 2 metro fita de cetim verde possamos separa-los e organiza-los adequadamente.
1 saco de argila

ESCRITA- DESENHO - PINTURA PAPEIS

CADERNO

SUCATAS

MATERIAL DE HIGIENE

PASTA

DIVERSOS
para roupa suja.

Lista de Material Escolar Anual 2021 
 

 INFANTIL III 


	Infantil III



