LISTA DE MATERIAIS 2021 – GRUPO 3
Educação Infantil
Material de uso individual - Mochila
Esse material é de uso individual e deverá vir identificado com o nome completo da criança, devendo estar no
interior da MOCHILA.
Quantidade
01
01
01

Descrição
Agenda Escolar (Fornecida pela Escola no início do Ano Letivo);
Estojo com lápis de cor, canetinhas de ponta grossa e 01 tesoura sem ponta (Sugestões: Mundial
ou Tramontina);

01

Lancheira pequena para o lanche;
Toalha para o lanche - deve vir dentro da lancheira;

01

Conjunto de uniforme, incluindo calçado, para eventuais trocas;

01

Kit de escovação:
(01) escova de dente com protetor individual;
(01) toalhinha para higiene pessoal;
(01) copo de plástico pequeno e 01 pasta de dente infantil);
Garrafa de água;

01

Material para ficar na sala de aula – uso coletivo
O material deverá vir identificado com o nome completo da criança.
Quantidade
04

Descrição

01

Caixas de massa de modelar de amido (Sugestão: Soft 12 cores);
Caixa de cola colorida;

02

Tubos de cola gliter;

04

Tubos de cola - 90 gr. (Sugestão: Tenaz ou Bic);

01

Folha de papel celofane;

01

Folha de papel laminado;
Pincel (Nº12);

01
02
01

Potes grandes de tinta guache (250ml) (Sugestão de cores: azul, amarelo, vermelho, verde,
preto ou branco);
Caixa de tempera guache neon (6 cores);

01

Pote de gliter seco;

02
02

Pacotes folhas Lumi Paper (8 cores);
Folhas de papel mágico;

01

Pacote de Lumi Paper Criative Fantasia estampado ou gliter;

01

Pacote de 50 folhas brancas A4 para desenho (Gramatura 180 - grossa);

01

Pacote de folhas de desenho A3 (Gramatura 180 - grossa);

02

Folhas de E.V.A: 01 comum e 01 com gliter;

01
10

Folha de papel crepom;
Sacos plásticos, sem furos (Tamanho ofício);

01

Brinquedo (Apropriado para a faixa etária da criança);

01

Rolo de durex colorido;

03

Fitas pardas (3M – tipo crepe larga marrom);

01

Fita larga transparente;

10

Unidades de prato de papel branco (Qualquer tamanho);

01

Pacote de palito de picolé neutro ou colorido;

01

Pacote de balão liso ou decorado (Nº. 9);

01

Pacote de miçangas adesivas;

01

Pacote de lantejoulas;

10

Pares de olhos móveis;

01

Jogo em inglês;

01

Livro de história infantil em inglês;

01

Instrumento musical;

01

Almofada pequena;

01

Fantasia infantil preferida da criança (pode ser usada);

01
XX

Camiseta branca lisa sem estampas ou logotipos (tamanho P adulto) para pinturas (Pode ser
usada);
Materiais alternativos (Botões, retalhos de tecido, feltro, Cd’s usados, fitas);

Material de Higiene
O material deverá vir identificado com o nome completo da criança.
Quantidade

Descrição

01

Caixas de lenços de papel;

04

Pacotes lenços umedecidos (Sugestões: Johnson & Johnson ou Turma da Mônica).

* Uniforme Escolar
O uniforme é completo e de uso obrigatório em todo o período escolar, podendo ser adquirido nas
empresas fornecedoras abaixo citadas.
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis adequado é obrigatório.
Todo uniforme deverá estar identificado com o nome completo do(a) aluno(a).
A e A confecções
TELEFONE: (55) 3029-0189.
ENDEREÇO: Rua Floriano Peixoto, 1839 (Abaixo do Icardio, entre Av. Pres. Vargas e Av.
Medianeira).

Iriart Uniformes
TELEFONE: (55) 3223-5940.
ENDEREÇO: R. Duque de Caxias, 3292 - Nossa Sra. de Lourdes.

