LISTA DE MATERIAL ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL

A

☞ Livro para o Projeto Temático Socioemocional: Do jeito que você é. Editora Saraiva.
* Poderá ser comprado o livro usado. É só entrar em contato com as famílias com filho no NA em 2021.

MATERIAL INDIVIDUAL (DEVERÁ SER IDENTIFICADO):
01 tesoura sem ponta
01 pasta com elástico
01 camiseta para atividade de pinturas ou um avental infantil
01 lápis
02 tubos de cola 110g (um ficará no estojo e o outro no Colégio).
01 caixa de lápis de cor
01 pincel nº 20

01 apontador
01 estojo grande
01 pote de lenço umedecido
02 caixas de lenço de papel
01 borracha
Toalha ou guardanapo para o lanche

MATERIAL PARA ENTREGAR PARA A PROFESSORA:
01 pacote de folhas de ofício coloridas
____________________
90 folhas A3 (para o portifólio)
01 pacote de folha Tili Paper
02 caixas de massa de modelar
01 saquinho de olhos móveis para colagem
01 pote pequeno de purpurina
01 pacote de palito de picolé
01 caixa de giz de cera tamanho pequeno
01 folha de EVA lisa
01 folha de EVA com gliter
01 pacote de números pequenos em EVA
01 folha de papel crepom

02 tintas acrílicas cor:
01 tela para pintura tamanho ofício (20x30)
02 rolos de durex colorido
01 rolo de fita parda ou transparente
01 tubo de brilho cola
01 lixa grossa
01 pacote de perfex
01 tubo de cola colorida
01 saco de balão colorido
01 pacote de letras pequenas em EVA
01 caixa de tinta guache (6 cores)
01 pacote de palito de churrasquinho

OBSERVAÇÕES:
A compra do livro caso não seja adquitido usado poderá ser feita através:
► Do Grupo Somos Educação, no Colégio nos dias 07, 08, 09 e 10 de fevereiro e 21, 22, 23 e 24 de
fevereiro de 2022.
► Do site www.domquixote-rs.com.br – cupom de acesso: Pallottism2022

INÍCIO DO ANO LETIVO:
21/02/2022

Manhã: EI e EF1: 7h 30min – 11h 50min

Tarde: EI e EF1: 13h 30min – 17h 30min

Alunos(as) Pallotti – CAAR, ao apresentar a lista de material escolar, na Livraria
da Mente têm 10% de desconto nas compras à vista e no cartão de crédito.

