
 I - MATERIAL DE CLASSE

01 estojo de ziper (grande com 3 repartições)

04 lápis pretos HB nº 2

02 apontadores com depósito

03 borrachas

02 caixas de lápis de cor (12 cores cada)

01 jogo caneta hidrográfica ponta grossa (12 cores)

01 tesoura sem ponta com nome

01 tubo de cola branca de 90g

01 maleta A3 com alça

01 caneta permanente

01 cola instantânea  tek bond

01 pacote de palitos de sorvete

01 durex colorido

01 fitilho pequeno (qualquer cor)

01 jogo pedagógico para idade

       CADERNOS

01 caderno pedagógico de linhas verdes encapado ou

de capa dura.

01 caderno brochura de capa dura (grande).

200  folhas de sulfite A4

02 livros paradidático infantil (Lista em anexo)

01 caderno desenho capa dura grande

 II - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

01 aquarela

01 pincel chato nº 12

01 pincel chato nº 16

03 caixas de massa de modelar SOFT (12 unidades)

01 caixa de gizão de cera (12 cores)
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COLÉGIO ADAMANTINENSE

EDUCAÇÃO INFANTIL - III

01 estojo guache escolar com 6 cores básicas

01 pacote de lantejoula

01 avental com nome

02 colas coloridas (qualquer cor)

02 colas coloridas com gliter (qualquer cor)

                                 PAPÉIS

01 cartolina branca

02 folhas de papel dobradura (cores variadas)

01 rolo de papel crepon (qualquer cor)

03 folhas de papel color-set (cores variadas)

03 folhas de E.V.A. (cores variadas)

01 folha de E.V.A. (listrado ou estampado)

01 folha de E.V.A.  com gliter

01 pasta de elástico fina

02 revistas velhas

01 bloco de papel canson

01 pacote de sulfite colorido

                               III - MATERIAL DE HIGIENE

01 necessarie

01 creme dental com nome

01 escova de dente com nome

01 toalhinha de mão com nome

01 caneca para água

OBS: TODO O MATERIAL, INCLUSIVE O

UNIFORME, DEVE ESTAR IDENTIFICADO.

}Este material
deve ficar na
bolsa e ser

trazido todos os
dias


