INFANTIL D
LISTA DE MATERIAL 2018

LANCHE E HIGIENE PESSOAL
01 escova de dente (com nome)
01 tubo de creme dental infantil
02 caixas de lenços de papel
01 caneca com alça (com nome)
01 prato de plástico (com nome)
01 pacote de guardanapos descartáveis
01 repelente
01 protetor solar
01 estojo para guardar o material de higiene pessoal (com nome)
MATERIAL ESCOLAR
01 camiseta velha de adulto ou avental para uso nas aulas de artes.
01 caderno grande de desenho para inglês
02 papel crepom (cores variadas)
01 rolo de fita Kraft marrom 3M (qualquer tamanho)
01 caderno grande de desenho para inglês
01 caderno grande capa dura – 96 folhas (para tarefa de casa)
01 bloco de papel canson A4
01 metro de papel contact (transparente)
200 folhas de papel Sulfite A4 branco
01 caderno de desenho grande
02 pacotes de papel A4 colorido (creative paper)
01 caixa de lápis de cor (12 unidades) identificada com nome
02 lápis pretos 6B (com nome)
01 borracha
01 estojo para lápis, canetinha, giz de cera e borracha.
02 pastas plásticas transparente com elástico (finas)
01 tesoura sem ponta (mundial de preferência)
01 apontador
02 tubos de cola branca líquida (90 gr)
01 tubo de cola bastão (Pritt de preferência)
01 caixa de gizão de cera c/ 12 unidades
01 jogo de caneta pilot 850 c/ 12 (hidrocor grossa)
02 pincéis – 01 fino (chato) e um grosso (chato)
01 caixa de cola colorida com 6 unidades
01 jogo de tinta guache com 6 unidades (pequenas)
03 caixas de massinha de modelar (6 cores – 90 gramas)
25 palitos de picolé
01 jogo adequado para idade (quebra-cabeça; memória; dominó; lego; encaixe)
01 livro de literatura infantil (adequado à idade)
02 folhas de papel cartão
01 pote de sorvete vazio
01 brinquedo para ser usado na areia (balde, pá)
Sugestão para as aulas de Música:
Chocalho, pandeiro ou tambor.
OBSERVAÇÕES

1. O material de higiene pessoal e todo o material escolar, deverá ser identificado com o nome e turma do aluno.
2. Os materiais guardados em sala de aula e de artes deverão ser entregues de 05 a 09 de fevereiro, devidamente identificados.
3. O uniforme será exigido desde o 1º dia de aula, devidamente identificado, e pode ser adquirido nas seguintes lojas:
Achados e Bordados: Rua Sérgio Rogério Beims, 69, Santa Mônica. (48) 3225.3653 ou 98464.1146
Tetê Uniformes: Av. Madre Benvenuta, 1636, sala 3, Centro Comercial Larice, Santa Mônica. (48) 3228.0208
School Land: Rua Lauro LInhares, 1374 - Trindade (anexo à RACER) (48) 99927.8874

