Escola de Ensino Médio Érico Veríssimo
Pré-Escola Castelinho do Saber
LISTA DE MATERIAL 2019
EDUCAÇÃO INFANTIL – 3º PERÍODO
A EDITORA REALIZARÁ, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO, A VENDA DOS LIVROS
ESCOLARES EM NOSSA ESCOLA COM DESCONTOS ESPECIAIS.
 LIVRO: Projeto Ápis Integrado – Educação Infantil 3 – Editora Ática (atualizado).
MATERIAL ESCOLAR
200 folhas ofício (formato A4)
100 folhas desenho
01 caixa de giz pastel
03 folhas decoradas
02 blocos de Lumipaper (papel criative)
01 folha papel crepom
02 folhas E.V. A
01 folha de E.V. A (com gliter, atoalhada ou estampada)
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de giz de cera com 12 cores – grossas
01 conjunto de hidrográficas com 12 cores – ponta grossa
02 lápis 2B
01 borracha
01 estojo grande
01 pincel chato Nº14
01 tesoura sem ponta
01 tubo de cola média
01 tubo de cola 500 ml
01 pasta polionda para folhas A4 (grossa)
01 caderno grande de capa dura com 96 folhas
01 pote de massa de modelar (grande neon)
01 pote de têmpera em gel grande cores vibrantes
02 tubos de cola alto relevo (cores vibrantes)
01 tubo de cola gliter (qualquer cor)
01 embalagem de pratinho de papelão n° 02
01 agulha sem ponta para alinhavar (tapeçaria) números 14 ou 22.
01 caixa plástica tamanho camisa na cor vermelha
01 camisa usada tamanho adulto para ser utilizada no momento de pintura
MATERIAL DE HIGIENE
01 escova de dente c/ protetor
01 creme dental
01 porta escova e creme dental
01 caixa de lenços de papel
02 rolos de papel toalha
01 sabonete líquido (sem refil)

OBS: TODOS OS PERTENCES DEVEM VIR COM O NOME DO ALUNO COLADO.

O USO DO UNIFORME ESCOLAR COMPLETO É OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE.


Observação: Durante o ano letivo serão solicitadas, duas camisetas brancas
( novas ou usadas no tamanho da criança para customização)

