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 -

2022

01 mochila de ombro contendo: short e camisa.
01 merendeira com nome e telefone
01 toalha de mão (para merenda)
01 garrafa squeeze para água com nome
01 pasta plástica de elástico com alça (espessura média)
01 envelope (A4 pardo)
01 tesoura pequena sem ponta (observar se a criança é canhota) – tesoura própria
05 lápis de escrever nº 02 (sem tema)
02 borrachas (branca)
02 apontadores
01 avental plástico para pintura
01 jogo (bloco lógico)
02 estojos de canetas hidrocor (Pilot Color - ponta grossa - 12 cores)
02 pacotes de kit Card
02 caixas de lápis de cor (grande - 12 cores)
01 caixa de big giz de cera (12 cores)
02 potes de 500 g de massa para modelar
02 tubos de cola branca 90gr
02 tubos de cola glitter (prata e dourado)
01 caixa de tinta guache (6 cores)
01 pincel 815 – 18 (largo)
01 rolo pequeno de pintura
01 caixa de cola colorida
02 folhas de color set (01 azul claro e 01 marrom)
01 folha de papel 40kg
02 rolos de papel crepom (01 branco e 01 preto)
02 folhas de EVA com glitter (01 amarela e 01 prata)
02 folhas de papel cartão ( 01 branco e 01 preto)
01 pasta em L azul 220 X 310

01 caderno de desenho grande: capa dura azul, espiral, 48 folhas
Material para artes
01 pacote de olhinho que mexe sem cílios
12 botões
1 pacote de palito de picolé

Obs.:
 É necessário identificar o material individualmente, exceto nas folhas.
 Adquirir o material da PLATAFORMA SAS: no ato da matrícula, o responsável receberá as informações necessárias
para a compra do mesmo.
 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA REUNIÃO DE PAIS.





Reunião com os Responsáveis dos Alunos Novos: 01/ 02 / 2022
às 13h:30min.
Reunião de Pais: 04 / 02 / 2022 às 16h30min.
Início do ano letivo: 07 / 02 / 2022

