G3 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Aluno(a) ____________________________________________ Série: _____________________
Conferido por:___________________________________________ Data: ____/____/____
TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER IDENTIFICADOS COM NOME DO ALUNO E TURMA.
Os materiais assinalados não serão utilizados no ensino remoto
1 capa de chuva infantil para aula de artes
x 3 pacotes de lenços umedecidos
x 1 caixa de lenços de papel
1 revista para pesquisa e recorte (observar conteúdo adequado para a idade)
1 folhas de papel lixa
1 aquarela 12 cores
1 pote de massa de modelar 500g
1 tubo de cola branca (90g)
1 tubo de cola bastão
1 pacote de papel Canson colorido A3
x 1 cartela de PrittTak
x 1 pasta (maleta) verde tam.A3
1 tesoura sem ponta (BIC)
1 caixa de giz de cera jumbo com 12 cores (triangular gigante)
1 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores (Modelo triangular Gigante)
1 bloco de desenho 180g. tam. A3 (20 folhas)
1 bloco colorido criativo tam.A3
1 caixa de tempera guache 6 cores(Acrilex)
1 pacote com 10 pratos de papelão branco (15cm)
x 1 metro de contact transparente
1 pacote Laminate Film A4 (14 pieces)
1 agenda (será fornecida pela escola)
x 1 pacote de massinha de EVA
1 sacola retornável em algodão crú lisa 40 x 30cm
1 caneca de louça branca lisa 350ml
1 estojo(deverá caber os gizes de cera, lápis de cor e cola)

* Material de Higiene, com identificação. Deverá ser mantido na mochila de segunda à sexta-feira.
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1 pente ou escova pequena
1 escova de dente
1 pasta de dente
1 sacolinha de tecido para higiene, com nome(pode ser encomendada na
recepção da escola)
1 toalha de mão (com o nome do aluno)
1 mochila (toalha de banho e troca de roupa da estação, meias e tênis) IMPORTANTE MANTER
ESTES ITENS NA MOCHILA DIARIAMENTE SENDO REPOSTOS QUANDO UTILIZADOS.
1 toalhinha (guardanapo) lanche MANTER NA LANCHEIRA
1 garrafa tipo squeeze, para água, diariamente na mochila
UM SACO PARA ROUPA SUJA DE TECIDO E IMPERMEÁVEL, VISANDO A NÃO UTILIZAÇÃO DE
PLÁSTICO. MANTER NA MOCHILA.

