
Lista de Material Escolar
Kids 3 - 2022

Uso Diário (manter na mochila)
01 – Lancheira térmica;
01 – Kit higiene - escova de dente/creme dental (aluno integral);
01 – Escova/pente para cabelo;
01 – Repelente; 
01 – Protetor solar;
01 – Lenço umedecido;
01 – Pacote/caixa de lenço de papel;
01 – Garrafinha para água;  
01 – Troca de roupa.

Material Individual
02 – Apontadores com depósito jumbo;
02 – Borrachas macias;
01 – Caixa de lápis de cor “jumbo” (12 cores);
01 – Papel de dobradura origami (12x12 60 folhas);
01 – Caixa de giz de cera “jumbo” (12 cores);
01 – Estojo com 2 repartições;
01 – Caixa de caneta hidrográfica “jumbo” (12 cores);
02 – Massinhas de modelar;
02 – Pastas com presilhas romeu e julieta (transparente);
01 – Pasta com aba elástico fina (amarela);
01 – Pasta com elástico polionda (para as aulas de inglês);
01 – Plastic paint tinta plástica cola colorida 6 cores 23g;
01 – Revista usada para recorte;
01 – Tesoura sem ponta (escolar);
01 – Tesoura vai e vem;
06 – Tubos de cola branca Tenaz 35g;
05 – Tubos de cola bastão grande.
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Observações
 Todo material de uso individual deverá ser reposto pelo 
responsável, sempre que necessário, durante o ano. Etiquetar e 
colocar nome em TODOS os materiais individuais e encapar os 
livros de preferência com contact transparente.

Material Coletivo
 Prezando pelo desenvolvimento sustentável e pela economia 
de recursos, vamos arcar integralmente com o material coletivo 
no ano de 2022.

Importante
 Solicitamos a entrega dos materiais acima no período do dia 
15 de janeiro a 28 de janeiro de 2022, em sacolas devidamente 
identificadas.

Coordenação
Carina Canto

Para as minhas aulas de Artes, vou precisar de:
01 – Camiseta usada tamanho adulto;
01 – Tela de pintura 30x40;
01 – Pincel chato no 14;
01 – Pincel chato noº18;
01 – Rolinho de pintura 4cm;
01 – Tinta guache 15ml com 6 cores;
01 – Tinta guache 15ml caras & cores.


