
 

 

  

 

   

 

 01 pasta plástica azul com trilho 

 02 caixas de lápis de cor jumbo com 12 cores 

 02 apontadores jumbo 

 01 camiseta branca (P adulto) para as aulas de Arte 

 04 folhas de E.V.A. (marrom, cinza, branco e amarelo) 

 01 folha de E,V.A. com gliter 

 02 metros de TNT rosa 

 02 metros de TNT preto 

 01 pacote de canetinha hidrocor 12 cores 

 01 pasta polionda vermelha 4cm 

 01 pasta catálogo preta com plástico 

 01 tesoura pequena com mola 

 01 fita crepe marrom (fita d’água) 

 02 livros de histórias infantis 

 01 pinta cara (lápis) 

 02 pacotes de lantejoulas nº 10 

 03 borrachas  

 04 lápis de escrever 

 02 tubos de cola 

 04 potes de massa de modelar 

 01 rolo de lastex 

 01 estojo com divisória 

 01 caderno quadriculado (1cm X 1cm) 

 01 caderno de pauta azul (capa dura) 

 01 pacote de papel color A4 

 01 pacote de pano multiuso para as aulas de Arte 

 03 potes de 250 ml de tinta guache (amarelo, preto e vermelho) 

 05 refis finos de cola quente  

 01 revista para recorte 

 01 pacote de 500 folhas de sulfite A4  

 01 metro de papel contact transparente 

 02 pastas transparentes com canaleta 

 03 folhas de papel crepom 

 02 folhas de papel cartão 

 01 pacote de bexigas 

 01 pacote de palito de churrasco 

 04 potes de gliter 

 01 necessaire com escova de dente (com  protetor), creme dental e toalha de rosto 

pequena  

 01 squeeze 
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INFANTIL III  



 

 

 

 

Livros Didáticos: 

 

 Crescendo com Alegria e Fé 

     Educação Infantil 1 

     Editora FTD 

 

 Estação Criança  

    Educação Infantil 1  

    Editora FTD 

 

Obs.: Todo material deve ser identificado com o nome do aluno. 

 

ENTREGA DE MATERIAIS 

 

Dias: 23 e 24 de janeiro 

Horário: 7h30 às 17h30 

 

INÍCIO DAS AULAS 

 

Dia: 25 de janeiro 

 


