LISTA DE MATERIAL – INFANTIL III – 2020
QUANTIDADE
2
3
1
2
1
1
2
30
1
1
4
2
1
2
1
1
1
1

ESCRITA, DESENHO E PINTURA
Apontadores com depósito
Borrachas brancas grandes
Caderno brochurão (capa dura –48 folhas)
Cadernos cartográficos (sem seda – 96 folhas)
Caixa de lápis de cor aquarelável - 12 cores
Caixa de lápis de cor - 12 cores
Colas bastão
Sacos plásticos grossos com 4 furos
Estojo de caneta hidrocor - 12 cores
Estojo grande com três divisórias
Lápis grafite no 02 triangular - GRIP
Pastas de plástico tamanho ofício – vermelha, com grampo
Pasta polionda de elástico – vermelha (3,5cm) reforçada
Revistas com figuras bem coloridas
Pacote de creative paper colorido fluorescente
Livro Infantil adequado à idade
Camiseta tamanho adulto para pintura - (Não é necessário ser nova)
Tesoura sem ponta, com o nome do aluno gravado.
* Observação: os materiais acima devem ser etiquetados com o nome do aluno.

QUANTIDADE
1
1
10
1
2
1
20
QUANTIDADE
2
1
2
1
QUANTIDADE
1
1
1
Meninos:
Meninas:

DIVERSOS
Guardanapo de tecido (com o nome da criança) para lanchar
Painel para pintura – tamanho 20 X 30cm
Potinhos de gliter ( qualquer cor)
Rolo de fita de cetim (menino: laranja / menina: perolado ou roxo)
Rolos de fita adesiva colorida
Pacote de bexigas coloridas nº7
Botões cores e tamanhos variados
HIGIENE
Manter sempre uma troca de roupa na mochila.
Cremes dentais
Necessaire para guardar escova e pasta de dente
Escovas de dente
Caneca plástica ou de alumínio com nome da criança
BRINQUEDOS
Bola de plástico leve
Boneca com uma troca de roupa
Brinquedo para a sala (Menino: 1 carrinho grande / Menina: brinquedos para casinha, boneca)
Kit de profissões (médico, marceneiro, engenheiro) ou kit animais da fazenda.
Kit feirinha (frutas e legumes plásticos) ou Kit panelinhas
Importante: os materiais utilizados no ano anterior serão bem-vindos!
EDUCAÇÃO FÍSICA

É importante que seu filho venha com o uniforme apropriado para a prática das aulas.
- Quadra: calça ou bermuda (acima dos joelhos), com o logo do Liceu e de material apropriado (lycra, helanca, cotton, microfibra),
camiseta do Liceu, tênis e meia. Não será permitido o uso de jeans ou brim.
Obs: Não teremos mais agenda física.Todos os recados serão enviados via aplicativo.

O que define o futuro
são as escolhas.

