INFANTIL III
RELAÇÃO DE MATERIAL SOLICITADO PARA 2021
IMPORTANTE:
→ Entrega do material: 12 e 13 de Janeiro de 2021 - Horário: 8h as 11h (Ed. Inf. Manhã) e 14h as 17h (Ed. Inf.
Tarde)*.
→ Início das aulas: 26 de janeiro para os alunos novatos.
→ Reunião: 19 de janeiro (On-line).
Obs.: * Pedimos que o material seja entregue no dia determinado, com todos os itens solicitados,
devidamente identificados com o nome da criança. Informamos que não será possível receber o material após
o início das aulas.
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MATERIAL INDIVIDUAL
Revistas usadas com gravuras para atividades de recorte (Sugestão: Recreio, Pais e Filhos, Crescer,
Super Interessante)
Avental de plástico
Mochila tamanho médio (Trazer a partir do 1º dia de aula)
Lancheira (Trazer a partir do 1º dia de aula)
Garrafa plástica de uso pessoal (TRAZER NA LANCHEIRA DIARIAMENTE)
Pastas plásticas finas
Caixas de lápis de Cera grande triangular (Sugestão: Faber Castel ou Acrilex)
Caixa de lápis de cor Jumbo (Sugestão: Faber Castel ou Bic)
Borracha branca grande
Lápis preto Jumbo
Estojo de pincéis – 12 cores (Sugestão: Pilot)
Pacotes de massa de modelar – 90 g – (Sugestão: Acrilex Soft)
Pincel chato nº 18
Tesoura sem ponta com nome gravado
Pacote de palitos de picolé.
Jogo pedagógico de acordo com a idade (Plástico/Madeira) – (Sugestão: Encaixe, quebra-cabeça,
blocos lógicos ou alinhavos)
Brinquedo (carro, boneca, panelinha...)
Trazer diariamente na mochila:
• 1 Conjunto de short e camiseta - identificado
• 1 Cueca ou calcinha
• 1 Toalha infantil para banho
• 1 Pente ou escova
• 1 Sabonete para banho
• 1 Depósito (médio) para colocar na mesa.

Observações:
• Cabe à família escolher qual é o tipo de marca e qualidade dos produtos de higiene, de tal forma que os mesmos
atendam às necessidades do aluno.
• Todo material escolar deverá ser identificado com o nome completo da criança.
• Na reunião, daremos todas as informações sobre o início das aulas.
• Próximo ao dia da reunião, enviaremos o horário e o link da mesma.

