LISTA DE MATERIAL – 2021
EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL: 5
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Caderno de desenho 48 folhas
Folhas de sulfite branco
Caixa de lápis de cor - (12 cores - longo) (marcar nome nos lápis)
Potes de massinha 500g Uti-Guti
Colas em bastão grande
Envelopes branco tamanho 310mm x 410mm
Estojo contendo 02 lápis pretos, borracha e apontador com depósito (marcar o nome)
Folhas grandes de EVA (ROSA e LARANJA)
Potes de tinta guache 250 ml nas cores: VERDE e LARANJA
Pincel nº 10 (marcar o nome)
Tesoura com ponta arredondada com o nome gravado
Tubos de cola branca 110g
Pasta fina polionda
Caixa com 06 unidades de cola colorida
Blocos criativos 120g
TNT nas cores: AMARELO e VERDE
Fita adesiva kraft 3M
Bastões de cola quente fina
Fita adesiva transparente (larga)
Rolo de linha de pesca (espessura 0,80mm)
Pacote de palitos de sorvete
Estojo de canetinhas hidrográficas ponta grossa
Fita de cetim fina (cor livre)
Caneta para retroprojetor (cores variadas)
Massa de Biscuit 90g (cores variadas)
Plásticos ZIP 12x17cm (á venda em supermercado)
Avental para atividades com tinta (com nome); 02 Brinquedos usados
Pote de tinta PVA (cores variadas)
Caixa de camisa encapada - material resistente (com nome)
Folha de EVA. com glitter nas cores: AZUL e PRATA
Embalagens de lenços umedecidos;
Caixas de lenços de papel;

Livro integrado POSITIVO: a compra será via e-commerce – o link estará disponível no site da Escola.
AVISOS IMPORTANTES

 01/02/2021(Segunda-feira) - Início das aulas, conforme horário de cada turno;
 Os materiais deverão estar etiquetados com o nome da criança, assim como jaqueta do
uniforme, mochila e lancheira;( a entrega dos materiais será no retorno das aulas
presenciais)
 Cada aluno(a) deve trazer sua garrafa de água diariamente;
 Os alunos(as) que estudaram em 2020 na ESCOLA MADRE ANATÓLIA, poderão reaproveitar
os materiais do ano anterior em 2021, comprar somente o que for necessário e de uso pessoal.
 Horário: Início 13h10min – Término 17h30min (no retorno das aulas presenciais)
SUGESTÃO DE ONDE ADQUIRIR O MATERIAL DE PAPELARIA:
AGD PAPELARIAS LTDA: Rua: Alameda Cabral, 139 – Centro – Fone: 3078-2339/3323-2339
agdpapel@gmail.com99744-9735 – Whatsapp - ENCAPAMOS TODO O MATERIAL

