LISTA DE MATERIAL DO 1º SEMESTRE / 2020
INFANTIL 3

I- MATERIAL DE CLASSE
01 caixa de giz de cera *GIZÃO
02 unids. de lápis grafite *jumbo
01 estojo de canetas hidrográficas grossas
com 06 unids.
01 estojo de lápis de cor Jumbo *12 unids.
01 unid. de borracha branca
02 unids. de cola branca 110grs. *sugere-se
Tennaz
01 tesoura escolar sem ponta
01 unid. de pasta polionda 2cm. *amarela
(para tarefa)
01 unid. de pincel nº 10 (chato)
01 balde de praia com pá *simples
01 estojo simples com zíper *grande
01 livro de leitura para ficar na escola
01 pcte. com 20 peças de montar “lego” *peças
grandes
01 caixa organizadora de 4 lts.
02 cxs. de massa de modelar *12 unidades

III-ARTES
20 unids. botões *grandes
01 revista usada
01 gibi usado
01 brinquedo usado para ficar na escola
50 unids. de forminhas de doce
10 unids. de pratinhos de bolo *papelão
01 pcte. de prendedores de roupa
01 pcte. de algodão
03 unids. de perfex
01 pct. de bexiga
IV 01
01
01
01
01

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
escova dental infantil
creme dental infantil
toalha de mão
camiseta do pai ou da mãe para
atividades com tinta
sacolinha higiênica vermelha com o
nome marcado com letra palito.

II- MATERIAL EM REQUISIÇÃO
04 unids. de guache escolar (250 ml.)
06 unids. de tinta PVA ACRILEX (40 ml.)
01 unid. cola branca 1l *sugere-se Cascorez
*MARCAR NOME DO ALUNO NOS ITENS DE HIGIENE
300 fls. de sulfite
100 fls. de sulfite colorido
04 pcts. de copo descartável 180 ml.
04 unids. de durex colorido
04 unids. de fita crepe
03 unids. de fita de empacotamento transparente
04 placas de EVA
02 cxs. de giz de lousa colorido (antialérgico)
01 metro de contact decorado
02 blocos de CANSON A3
02 unids. de glitter
02 unids. de lantejoulas (grandes)
02 blocos criativo “color set Lummi” c/ 50 folhas

OBS.:
TODO MATERIAL DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO, COM EXCEÇÃO DOS PAPÉIS.
ENTREGA DOS MATERIAIS- DURANTE A 1ª SEMANA DE AULA.

SÓ ESPAÇO ANGLO É ANGLO!
3243-8686 - Mirassol

