MATERIAL ESCOLAR – 2021
INFANTIL III – EDUCAÇÃO INFANTIL

MATERIAL PEDAGÓGICO
O material deverá conter o nome e a série do aluno.
 01 mochila grande e lancheira.
 01 estojo grande, com 02 divisórias.
 01 toalha de rosto.
 01 caderno brochura - 96 folhas, grande, capa dura, desenhado.
 01 pacote de Papel Criativo Color Set – A4, 120 g, 24 folhas.
 01 pacote de papel sulfite – branca, 100 folhas, tamanho A4.
 03 lápis grafite – jumbo triangular.
 01 caneta de tecido.
 01 caixa de lápis de cor – 12 cores, jumbo triangular.
 01 caixa caneta hidrográfica – 12 cores, jumbo triangular.
 01 caixa de giz de cera – 12 cores, jumbo.
 01 apontador com depósito.
 01 borracha branca.
 01 tesoura escolar – ponta arredondada.
 02 rolos de fita adesiva colorida – 12 x 10, cor opcional.
 01 pote de massa de modelar soft – 500 g, cor opcional.
 02 tubos de cola em bastão – 40 g.
 02 tubos de cola branca – 40 g.
 01 caixa de tinta guache escolar – 06 cores,15 ml.
 01 pincel nº 18.
 03 revistas para recorte.
 01 metro de tecido estampado.
 01 camiseta grande para proteção do uniforme durante a aula de Arte.
 Uma troca de roupa para eventualidades, inclusive com tênis e meia.

MATERIAL DE HIGIENE
 02 caixas de lenço de papel – caixa de 100 unidades.
 03 pacotes de lenços umedecidos.
 Kit para higiene bucal – escova de dentes (com protetor de cerdas), creme dental.
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OBSERVAÇÕES GERAIS

1. Agenda escolar: será entregue nas primeiras semanas de aula. As páginas iniciais
deverão ser devidamente preenchidas.

2. Pode haver a necessidade de reposição de alguns materiais durante o ano.

3. Pedimos que não sejam adquiridas mochilas e lancheiras sofisticadas.

4. Material que deverá ser trazido diariamente na mala:
a) uma troca de roupa – dentro de um saquinho;
b) camiseta para pintura;
c) agenda escolar;
d) kit higiene.

DATAS IMPORTANTES
 Reunião de pais: dia 21/01/2021, às 19h – Local: Teatro Grande Otelo.
 Entrega de material: dia 22/01/2021, das 8h às 12h. A professora receberá os materiais
na sala de aula.
 Início das aulas para os alunos novos: 27/01/2021.
 Início das aulas para todos os alunos: 28/01/2021.
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