Infantil IV (4 anos)
01 Estojo escolar com 3 divisórias e zíper.
05 Lápis Grafite
03 borrachas macias (GRANDE)
01 Tesoura sem ponta, com o nome do aluno gravado.
01 Caixa de giz de cera de 12 cores (triangular).
01 Caixa de lápis de cor (triangular).
02 Apontadores (com depósito).
01 Caixa de giz de cera (fantasia glitter)
01 Caixa de Big canetas hidrográficas – 12 cores
01 Pasta catálogo, com 30 plásticos cada A4 (Inglês) Qualquer cor
01 Pasta polionda 55x 24 cm
01 Pasta fina com elástico vermelha (transparente).
04 Pastas vermelhas com trilhos
03 Tubos de cola Tenaz 120 gramas.
02 Livros paradidático indicado para a idade (Aproveitar
algum que já tenha em casa).
02 Gibis infantis (Turma da Mônica).
04 Caixas de massinha para modelar (SOFT- 12 cores).
01 Kit forminhas para massinha.
02 Pacotes de sulfite branco.
01 Pacote de filipinho color card (120 gramas)
01 Pacote de filipinho decorado (180 gramas)
01 Rolo de barbante.
04 Folhas de EVA’S (azul, vermelho, amarelo e verde).
01 Folha de EVA com Glitter (qualquer cor).
01 Folha de EVA com atoalhado (qualquer cor).
01 Folha de EVA fantasia.
03 Folhas de papel crepom (vermelho, azul e amarelo).
02 folhas de papel cartão (qualquer cor).
01 Revista usada (Cláudia, Crescer, Rural, Caras).
01 Jogo pedagógico (indicado para a idade).
01 Pacote de palitos de sorvete. (Com pontas
arredondadas).
10 Botões coloridos (grandes)
02 Anilinas (vermelha e azul)
01 Pacote de olho móvel nº 5. (Com 100 unidades).
01 Metro de tecido de algodão estampado.
01 Pacote de penas coloridas.
05 Refis de cola quente (Grosso)
01 Rolo de cetim (qualquer cor).
01 Rolo de fita crepe.
01 Rolo de fita adesiva marrom.
01 Pacote de algodão.
01 tela de pintura 20x30 cm

MATERIAL DE ARTE: (uso coletivo)
01 Caixa de massinha (Plastilina)
01 Trincha
02 Blocos de papel A3 140g BRANCO (20
folhas).
01 Rolinho
01 Caixa de tinta guache com 6 cores (efeito
neon).
01 Pincel chato nº 14.
02 Potes de guache (amarelo e vermelho).
01 Caixa de cola relevo Crystal.
01 Pacote de pano perflex para limpeza.
01 Camiseta para pintura (Grande)
08 Pratinhos de papelão (sem personagem)
01 Jornal
01 Folha de lixa d’água (cor preta)
01 Esponja
01 Bloco de argila
01 Caixa de cola colorida de 6 cores.
01 Caixa de cola Glitter de 6 cores.
01 Fita adesiva Kraft marrom

KIT HIGIENE:
01 Escova de dente com protetor
01 Creme dental e 01 estojo pequeno
(escrever o nome de forma visível).
1 Toalhinha (com nome do aluno bordado).
1 Garrafinha de água para uso em sala de aula.

Obs.- Os livros didáticos serão vendidos
no colégio, a partir de 03/01/2022

