Educação Infantil e Fundamental I
CNPJ: 13.406.504/0001-02
Lista de Materiais – 2019 – 3º ano
Uso Individual (permanecerá com o aluno)
03 – cadernos de brochura de capa dura grande (Port/Mat; Cie/His/Geo; Ing)
02 – estojos – (1º para lápis, borracha, apontador – 2º para tesoura, canetinha e lápis de cor)
04 – borrachas brancas macias
02 – apontadores com depósito
01 – caneta esferográfica ponta média – verde
01 – caneta esferográfica ponta média - azul
06 – lápis pretos nº 2 ou lapiseira ponta 0,7
02 – cxs de lápis de cor
01 – caixa de canetas hidrocor com 12 cores
02 – colas bastão
01 – cola líquida branca grande
01 – tesoura sem ponta
01 – compasso
01 – régua de 30 cm
01 – kit de réguas com formas geométricas
01 – avental escolar
01 – caderno de desenho cartográfico capa dura grande sem margem de 50 folhas
Uso Coletivo – (permanecerá no Colégio)
01 – pct. Papel sulfite A4 75g/m² branco c/ 500 folhas
08 – cartolinas brancas
03 – folhas de color set verde
02 – folha de papel kraft - pardo
02 – EVA azul
02 – EVA com glitter (cores sortidas)
02 – EVA vermelho
30 – folhas de almaço
10 – folhas de linguagem
03 – folhas de papel vegetal
01 – cx de Tinta guache 6 cores
01 – pincel chato nº 14
01 – pincel chato nº 10
02 – pastas com trilho de plástico vermelha para
portfólio das atividades bimestrais
10 – saquinhos - tamanho ofício.
01 – pasta grande de plástico vermelha para atividades de casa
Material de Higiene (Lancheira do aluno)
01- Toalha de mão – para colocar sobre a mesa na hora do lanche
01 – escova de dente com creme dental e estojo
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