Lista de Material 2019 - Nível 3 - Matutino
Material escolar uso individual (identificado):
01 Pasta Brasil
01 Pasta tamanho A3 (com alça)
01 Tesoura escolar sem ponta
01 Pincel escolar curto n°10
(com ponta chata)
01 Caixa de Giz de Cera (06 cores)
01 Caixa de Lápis de cor (12 cores)
01 Estojo de hidrocor (12 cores)
01 Pote plástico (pode ser de margarina) para guardar o giz de cera
04 Potes de massa de modelar pequeno (150g)
01 Apontador com depósito
01 Estojo com 3 divisórias (para o lápis de cor, lápis de
escrever/borracha/apontador e o hidrocor)
01 Avental para pintura
01 Tapete
02 Tubos de cola bastão (40g)
01 Tubo de cola líquida grande
01 Pacotes/Potes de lantejoula
01 cartolina (qualquer cor)
01 folha de papel laminado
01 pote de glitter
01 Caixa de cola colorida (06 cores)
01 Caixa de tinta guache (06
cores)
01 Caixa de cola Glitter (04
cores)
02 Folhas de papel crepom
02 pacotes de papel tamanho A4 (colorido sortido)–
120g
01 Lápis
1 Borracha
03 Folhas de EVA brilhoso
01 Folhas de EVA lisa
2 Adereços de fantasia (óculos, máscara, peruca, boné, chapéu...)
Meninos: 01 pacote de animais e/ou dinossauros
Meninas: 01 jogo de loucinha
01 Revista para recorte
01 foto 10x15 da criança
3 fotos 3x4 da criança
01 pacote de balão nº09
01 pacote de palito de picolé
10 pratos de papelão nº05
Material de higiene uso individual (identificado)
01 Escova de dente (estojo individual)
01 Creme dental infantil sem flúor
02 Embalagens de lenço umedecido
01 Garrafa para água com nome
01 Livro de literatura de acordo com a idade, para a Biblioteca da Sala. (Este livro será sugerido pela
professora no inicio do ano letivo de 2019). A turma irá montar uma biblioteca na sala, somente com
Títulos de qualidade. (O mesmo será devolvido no final do ano letivo, ou doado para o Colégio,
conforme opção das famílias).

