LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2018 – MATERNAL III
MATERIAIS DE USO PESSOAL
01 mochilete e lancheira
01 copo para beber água na escola (com nome)
01 bolsinha contendo: 01 caixa de lápis de cor (tamanho jumbo),
01 lápis preto (jumbo), 01 apontador (jumbo), e
01 borracha
01 caixa de giz de cera
02 cadernos brochurão sem pauta/ folhas grossas/ capa dura /
encapado – 96 folhas
01 bloco de desenho folha A3 para a realização dos portfólios
01bloco de desenho folha A3 colorido
01 necessaire contendo material de uso pessoal: 01 escova
de dente (tampa / infantil), 01 toalhinha de rosto.
Esse material deverá permanecer dentro da mochila e reposto
e higienizado sempre que necessário.
01 par de roupas (blusa, short, cueca ou calcinha) e uma toalha
para banho (permanecer sempre na mochila)
01 pacote de chamequinho colorido
01 camisa de malha, tamanho grande, para aulas de arte
01 pacote de papel filipinho color A4
01 folha de papel cartão
01 folha de papel colorset
01 cartolina branca ou colorida
01 folha de EVA lisa
01 tubo de cola colorida
01 folha de EVA (estampado)
01 tubo de cola branca
01 folha de papel contact
01 pote de tinta guache qualquer cor
02 caixas de massinha (macia) 12 cores
01 recipiente plástico em formato retangular tamanho grande com
Tampa, para organização do material individual.
01 pincel para pintura nº 18
01 Jogo de madeira para atividades pedagógicas na Brinquedoteca

03 LIVROS DE LITERATURA INFANTIL
1º bimestre: DIA E NOITE – Autora: Mary França e Eliardo França – Editora: Ática
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Obs. Todo o material e livros deverão estar com etiquetas informando o nome e a turma
da criança. Solicitamos, também, a identificação do nome da criança no uniforme, para nos
ajudar em caso de perda ou troca.

