COLÉGIO SANTO ANTÔNIO
Rua Gomes Porto, 164 -Centro
Cep. 25804-070- Três Rios – RJ

“Enviai, Senhor , Apóstolos Santos à Vossa Igreja.” ( Lc 10,2

LISTA DE MATERIAL- EDUCAÇÃO INFANTIL - JARDIM III - 2018

01 mochila contendo: escova dental com tampa, pasta dental, short e camisa para trocar.

01 merendeira com nome e telefone
01 toalha de mão (para merenda)
01 garrafa squeeze para água com nome
01 pasta plástica com alça (espessura média)
04 pastas com trilho transparente (incolor)
03 envelopes (A4 pardo)
01 tesoura pequena sem ponta
05 lápis de escrever nº 02 (sem tema)
03 borrachas (branca)
03 apontadores
02 pastas de papelão com trilho (01 vermelha e 01 azul)
01 avental plástico para pintura
01 jogo (quebra-cabeça, bloco lógico ou memória)
02 estojos de canetas hidrocor (Pilot Color - ponta grossa - 12 cores)
01 estojo de canetas hidrocor (Pilot Color - ponta fina - 12 cores)
01 pacote de kit Card
02 caixas de lápis de cor (grande - 12 cores)
01 caixa de big giz de cera (12 cores)
01 caixa de plasticolor - cola colorida (06 cores)
01 pote de 500 g de massa para modelar
02 tubos de cola (pequeno 90g)
02 potes de tinta guache 250ml (01 vermelho e 01 azul claro)
02 folhas de color set (01 azul claro e 01 vermelho)
03 folhas de cartolina (branca)
02 rolos de papel crepom (01 laranja e 01 azul escuro)
02 folhas de EVA (preto)
02 folhas de EVA (marrom)
Material para artes
05 pratinhos de papelão pequeno branco ou natural (17cm)
20 gr de bolinha para bijuteria tamanho 10

Obs:






Não é necessário identificar o material individualmente, apenas colocar o nome do(a)
aluno(a) na sacola para entregar a professora.
Reunião de Pais: 02/02/2018 às 16h15min. com entrega do material.
Início do ano letivo: 05/02/2018.
O nome do livro paradidático será entregue no início do ano letivo.
Adquirir o material do UNO INTERNACIONAL

