Educação Infantil - G3 - G4 - G5
Lista de Material 2018
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cx lápis cor jumbo c/12 cores, 01 apontador jumbo (sugestão Faber Castell)
cx giz cera longo e grosso c/15 cores (sugestão Faber Castell)
cx massa modelar soft amido, não é cera
cx pintura dedo c/06 cores (sugestão Faber Castell)
lápis escrever jumbo (sugestão Faber Castell)
borrachas
colas brancas 110 gramas (sugestão tenaz)
pct cola quente fina c/8
fitas crepe 18x50 metros
envelopes A3 37x45
envelopes A4 branco
brinquedo pedagógico de acordo c/ a idade (encaixe, memória, lego ou quebra cabeça)
garrafa para água (tipo squeze)
pote ou saquinho lantejoula c/ 3 ou 5 gramas nº 10 (qualquer cor)
barbante pequeno (qualquer cor) grosso
avental reforçado (para aula de artes e horticultura)
maleta A4 c/ alça (qualquer modelo)
fls sulfite A3 branca
fls sulfite A4 branca (Sugestão Chamex)
bloco criativo Romitec 325mmx235mm 120 gramas c/32 fls
bloco canson A4 c/20 fls branco ou creme
caderno 01 matéria capa dura 96 fls
pincel chato fino ref 815 (Tigre ),054 (Acrilex) nº 04 ou 06
pincel chato grosso ref 815 (Tigre), 054 (Acrilex) nº 10 ou 12
tesoura escolar sem ponta (na Regis você encontra para canhoto)
estojo c/ duas repartições
pct de palito de churrasco (com 50)
sacos plásticos grossos = 40x50cm
Papéis
folhas E.V.A liso (cores sortidas)
folhas E.V.A estampadas
folha papel espelho (qualquer cor)
folhas papel crepom (cores sortidas)
folhas papel color set (01 vermelho,01 amarelo,01 azul,01 verde)
Produtos que não são de papelaria
novelo de lã grossa
rolo de viés estampado
lixa d'água
rolo de fita de cetim (qualquer cor)
cx pequena algodão branco
recipiente plástico c/ tampa para guardar massinha
pct de pregador de roupas de madeira (grande)
1 metro de TNT (qualquer cor)
Produto de uso pessoal
escova dental,01 creme dental
toalha de mão
sabonete líquido (não é refil)
* Favor, identificar todos os materiais com etiquetas ou caneta permanente
* Os livros a serem adotados serão encomendados pela escola e posteriormente comunicado ao
pais.

