Lista de Material – 2021- INFANTIL 3
Informações:
✓ Reunião com pais dia 04/02/2021 às 19h (na sala do infantil 3).
✓ Início das aulas: 08/02/2021 .
✓ Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do aluno.
✓
Quantidade
Materiais diversos
30
Folhas de papel sulfite A4
20
Folhas de papel A4 colorida
01
Bloco Creative A4 colorido -150g/m2 com 20 páginas
01
Bloco de papel canson bege
02
Folhas de EVA liso (cor a escolher)
01
Folhas de EVA c/glíter
01
Folhas de papel cartão (cores diversificadas)
01
Cartolina branca
02
Cadernos de desenho grande (48 folhas cada) sem margem.
01
Caixa de giz de cera – estaca curto –
01
Estojo de canetinhas
01
Caixa de lápis de cor
02
Estojos simples
02
Tubos de cola branca bastão
06
Tubos de cola colorida
01
Rolo de fita Kraft
01
Rolo de fita adesiva transparente
01
Pacote de enfeite de E.V.A pequeno
06 metros
Fita Mimosa (cor a escolher)
01
Caixa de tinta guache 12 cores.
02
Caixas de massa de modelar – 12 cores – base de amido (repor quando solicitado)
01
Pincel nº 14
01
Tesoura sem ponta – gravar o nome
01
Lápis preto
01
Borracha branca (simples)
01
Jogo de letras de EVA
01
Jogo de Números de EVA
10
Pacotes de plásticos tamanho A4
01
Foto da família (tamanho 10x15) recente
01
Foto 3 X 4 ( recente )
01
Foto do aluno sozinho (tamanho 10x15) recente
01
Jogo educativos adequado à idade
01
Canetão para quadro branco
01
Novelo de lã (marrom, preto, amarelo ou vermelho)
05
Pratos de papelão médio.
Material de Higiene
02
Caixas de lenços de papel (repor quando solicitado)
02
Caixas de lenços umedecidos (repor quando solicitado)
01
Camiseta grande para pintura (com o nome)
01
Almofada pequena encapada com corvin
01
Caixa organizadora de plástico com tampa 20litros (27cm X41cm e 20cm altura).

