
                                                                                                             

                                                                                                                                                    

Lista de Material 2022                                                                     
Infantil III 
Todo o material deve ser etiquetado com o nome do aluno (Colocar a etiqueta na frente). 

 03 fotos 3x4 
 01 foto da criança com a família 
   01 caderno pequeno com 100 folhas em espiral  
 01 lancheira 
 01 mochila 
 01 squeeze (garrafinha para água) 
 01 escova de dente (com caixinha protetora) 
 01 pasta de dente (infantil) 
 01 necessaire pequena para escova de dente  
 01 toalha de mão com nome da criança (22x35cm) 
 01 guardanapo de tecido (30x30cm) com o nome bordado ou pintado (para ficar na lancheira) 
 01 avental plástico 
 01 caixa de lenço de papel 
 01 estojo com zíper com 4 divisões (de pano) 
 01 pasta polionda amarela fina 
 01 caixa de lápis de cor - 12 cores 
 01 apontador 
 01 conjunto de pincel hidrográfico - 12 cores 
 01 tesoura sem ponta 
 01 caixa de giz de cera 
 03 lápis grafite comuns 
 01 borracha 
 05 folhas de EVA (1 glitter, 2 vermelhas e 2 verdes) 
 03 caixas de massa de modelar soft - 12 cores 
 03 colas bastão 
 02 rolinhos de papel crepom (cores variadas) 
 02 colas líquidas 90g 
 02 pastas de papelão com presilha (amarelas) 
 10 unidades de sacos plásticos (tamanho sulfite) 
 01 pintura a dedo - 6 cores (pequena) 
 01 pincel nº12  
 01 tambor pequeno de plástico reforçado (para aulas de Música) 
 01 jogo pedagógico Pequeno Construtor 
 01 rolo de durex colorido 
 01 brinquedo (sugestões: kit ferramenta e panelinhas) 
 01 durex grande (largo) 
 01 lenço tipo bandana para aulas de culinária (com o nome da criança) 
 01 pacote de prendedor de madeira 
 01 par de cadarço colorido 
 01 bola plástica 
 01 bambolê 
 01 lupa de mão simples 
 01 caixa de colchete 
 01 bloco de papel criativo colorido 
 01 vaso de barro (12 cm de altura) 
 01 chinelo branco (na numeração do papai) 

- Material Didático: Apostilas do Sistema Anglo entregues a partir da primeira semana de aula. 


