Lista de Material – Educação Infantil 2018
K3

O material deverá ser entregue no período de 11 a 20/01/2018






























1 pacote de argila terracota
2 blocos de papel canson desenho branco tamanho A3 c/ 20 folhas
2 tubos de cola bastão 10gr.
3 potes de tinta guache escolar 250ml ( vermelho, , verde escuro amarelo)
1 pote de massinha para modelar soft 500gr
1 caixa de giz pastel oleoso c/ 12 cores
1 pacote com 10 folhas de papel cartão – cores variadas
1 pacote com 20 folhas de papel colorset – cores variadas
1 pacote com 50 folhas de papel sulfite tamanho A3
1 pasta classif. c/ grampo plastico az mod. 1039 – ( azul para turma da manhã )
1 pasta classif. c/ grampo plástico az mod. 1039 – ( transparente para turma da tarde )
1 pasta catálogo c/ 30 envelopes plásticos mod. 1038 cristal (PARA ALUNOS NOVOS)
10 unidades de prendedores de madeira
3 unidades de pratos de papelão (tamanho refeição – 24 cm)
2 unidades de pratos de papelão (pequeno)
1 unidades de rolos de durex colorido
5 Caneta permanente ( 3 preto, 1 vermelho e 1 azul )
7 unidades de envelopes cor branca tamanho A3
5 Folhas de Papel Vegetal A3
6 Sacos plásticos 4 furos A 4
5 Sacos plásticos A 3 – Sem furo
1 pacote de palito de sorvete com 50 unidades
1 metro de plástico bolha
1 pote de anilina ( corante alimentício )
1 Kg de cola Líquida branca
50 Folhas de papel sulfite A 4
2 potes de lantejoulas
2 potes de glitter ( qualquer cor )
1 kit praia

Recomendamos as marcas: Acrilex, Faber Castell, Pilot.
Recomendamos as papelarias: Tanby, Notado, Sartec e Arco Iris.

*Nossa lista está em conformidade com a Lei Federal nº 12.886/2013*

Recebido em: ____/____/____Visto do responsável:___________________________________

