Lista de Material 2019 – Infantil 3 – Educação Infantil
MATERIAL DE PAPELARIA
01 caixa de lápis de cor JUMBO triangular – 12 cores (sugestão: FABER CASTELL)
01 caixa de giz de cera GIZÃO – 12 cores (sugestão: FABER CASTELL)
01 caixa de caneta hidrográfica – 12 cores (sugestão: PILOT, ACRILEX ou FABER CASTEL)
01 estojo com zíper e 3 compartimentos para guardar as canetinhas, giz de cera e lápis de cor
01 lápis grafite jumbo triangular (sugestão: FABER CASTELL)
01 tesoura pequena s/ ponta com nome gravado (sugestão: MUNDIAL - PONTO VERMELHO)
01 aquarela - (sugestão: FABER CASTELL)
03 potes de guache escolar – 250 ml – cores: amarelo, azul e verde escuro (sugestão: ACRILEX)
01 pincel – nº18 (sugestão: TIGRE)
01 tela de pintura branca – tamanho 30x40cm
02 blocos de desenho A3 branco, sem margem – 20fls – gramatura 180g
02 blocos criativo – 32fls
03 caixas de massa de modelar – 12 cores (sugestão: UTI GUTI)
03 colas bastão – 20g (sugestão: PRITT)
01 cola líquida branca – 110g (sugestão: TENAZ)
10 sacos plásticos com fecho hermético – pequeno
10 sacos plásticos com fecho hermético – grande

OUTROS ITENS
01 camiseta nova ou usada, tamanho adulto, BRANCA (para atividades artísticas)
01 toalha para o lanche (deve permanecer na lancheira, sendo trocada quando necessário)
01 mochila com alças para agenda e troca de roupa
01 troca de roupa guardada em saco plástico com nome (camiseta branca, calça ou bermuda
azul-marinho, cueca/calcinha e meia)
01 meia com solado emborrachado (para uso no parque)
01 garrafinha ou copo plástico para beber água
02 livros de histórias infantis para a biblioteca de classe (as indicações serão entregues pela
tutora na reunião em 29/01/2019) – AGUARDAR PARA EFETUAR A COMPRA

SYSTEMIC BILINGUAL
O material deverá ser adquirido com a empresa Systemic Bilingual, no plantão de vendas que
acontecerá no Colégio: de 04/12 a 14/12/2018 e 29/01 a 08/02/2019, das 12h às 17h.
Observações:
1. Todo material deverá ser identificado com o nome e série do aluno.
2. As marcas entre parênteses são sugestões indicadas pela qualidade do produto.
3. Todo o material solicitado deverá ser entregue à tutora na reunião do dia 29/01/2019, às
15h.

PLANTÃO DE VENDAS DE MATERIAL DIDÁTICO NA ESCOLA
De 04 a 14/12/2017 e de 14/01 a 08/02/2018

De 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h. Aos sábados não haverá atendimento.
Descontos de 5% em dinheiro ou cartão de débito, nos cartões Visa ou
Master - parcelamento em até 6 vezes (parcela mínima de R$ 150,00).
Descontos para associados da APM 7% em dinheiro ou cartão de débito,
nos cartões Visa e Master - parcelamento em até 6 vezes (parcela mínima de
R$ 150,00).

Para os meses de novembro e dezembro, descontos especiais,
parcelamentos estendidos e frete grátis, confiram condições no site.
Compre via Internet: www.livrofacil.net

