LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2020
MATERNAL III
Todo material deverá vir marcado com o nome da criança.
- 01 pasta com elástico tamanho A3, tipo maleta, com alça;
- 01 minipasta plástica com elástico, 2cm de espessura, transparente;
- 01 pasta plástica com elástico incolor, fina e tamanho ofício para a biblioteca;
- 01 bloco colorido criativo A3 297mm x 420mm – 120g/ m²;
- 01 baldinho de areia com pá, resistente e simples;
- 01 bola plástica;
- 01 estojo de cola glitter, 6 cores;
- 01 estojo de cola colorida, 6 cores;
- 01 estojo de caneta hidrográfica, jumbo, triangular , 12 cores;
- 01 estojo grande, com um zíper para guardar as canetas hidrográficas;
- 20 sacolinhas sem uso (modelo supermercado);
- 04 fotos recentes da criança 3x4 cm;
- 01 foto recente da família 10x15;
- 01 foto da criança com a mamãe 10x15;
- 01 foto da criança com o papai 10x15;
- 05 pacotes de toalhas umedecidas;
- 01 revista usada, bem ilustrada;
- 01 travesseiro pequeno de aproximadamente 45x45 cm (pode ser o mesmo utilizado no
Maternal I);
- 01 fronha;
- 01 lençol com elástico, para ser colocado no colchonete cuja medida é de 120x 60x5cm;
- 01 sacola de pano (aprox. 40 x 40 cm);
- 01 pote de massa de modelar de 500 grs.
- 01 garrafa de água de aproximadamente 300 ml para uso diário da criança
OBS: Favor verificar a data de validade das colas glitter e colorida; das toalhas
umedecidas e da massinha.
Material de Arte:
- 01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que o de uso normal da criança
(Servirá como avental nas atividades de Arte);
- 01 caixa cartonada, do tamanho de uma caixa de sapato;
- 01 pincel 815-20;
- 01 esponja crespa;
- 01 rolo de espuma de 5 cm com cabo longo;
- 01 estojo de aquarela;
- 02 lixas d`água nº100 preta;
Material Programa Bilíngue:

Educate Bilingual Program by Richmond. (O material deverá ser adquirido através do site:
http://educate.global/plataformas )
Na lancheira deverá ter:
- 01 toalha de mão com o nome
A mochila, usada diariamente, deverá ter espaço suficiente para manter a minipasta, a pasta
ofício da biblioteca, uma troca de roupa completa, um calçado, a lancheira e uma squeeze de
300 ml.

* Atenção:
Todo material acima descrito deverá ser entregue para a professora no dia 23 de Janeiro
de 2020.
Enviaremos, posteriormente, o valor referente ao material rateado.
Durante o ano letivo, solicitaremos livros literários.

