EDUCAÇÃO INFANTIL III
Lista de Materiais – 2017
INÍCIO DAS AULAS: 14/02/2017
ENTREGA DOS MATERIAIS NA ESCOLA DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO.

1- Livros Didáticos – R$ 222,90
DANTE, Luiz Roberto; BIANCHINI, Noemi. Projeto Ápis – integrado: linguagem Matemática, natureza
e sociedade – Livro 1, 1ª Edição. Editora Ática, 2013.
FARIA, Rita Brugin de; MORINO, Eliete Canesi. Hello! Pre Book 1, 2ª edição. São Paulo: Ática, 2013.

2- Produtos de uso pessoal e higiene
01 nécessaire contendo 01 escova de dente e um creme dental
01 toalha de mão
01 pente ou uma escova de cabelo

3- Materiais de uso individual
01 agenda escolar (adquirir na secretaria
da escola R$ 35,00)
01 brinquedo para o parque
01 brinquedo para sala (boneca,
carrinho...)
01 jogo pedagógico
01 pasta arquivo com 100 plásticos
01 pasta de papelão com elástico
02 potes de tinta guache de 250 ml
02 revistas para recorte
01 estojo
01 tubo de cola branca -90gr
02 lápis grafite
01 borracha
01 apontador
01 tesoura de boa qualidade
02 caixas de massa de modelar
01 caixa de giz de cera (com 12 cores)
01 conjunto de canetas hidrocor c/ 12 cores,
ponta grossa.
01 caixa de lápis de cor 12 cores

01 pincel nº 16
01 pacotinho de lantejoulas (cor livre)
01 tinta alto relevo (cor livre)
01 tinta para tecido (cor livre)
01 potinho de glitter (cor livre)
20 palitos de picolé
20 palitos de churrasco
02 bolinhas de isopor
1 folha de lixa
50 cm de tecido de algodão estampado
50 cm de tecido cru
1m de TNT
1 bloco canson A3
01 pacote de Papel Filipinho Color Cards
50 folhas A4 / branco 180 gramas
01 tela para pintura 30X30
05 metros de fita nº 01 (cor livre)
1 revista para recorte
4 pares de olhos móveis

OBS: Todos os materiais devem ser identificados com nome e turma do
aluno(a), o material básico deve ser reposto ao longo do ano.
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