G3 | EDUCAÇÃO INFANTIL
PAPELARIA
MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL
QUANTIDADE
MATERIAL
01
Pincel Tigre 815 nº 16 ou similar
01
Caixa de pincel hidrográfico grosso (12 cores)
01
Caixa de lápis de cor triangular formato Jumbo - Faber Castell (24 cores)
01
Lápis grafite jumbo triangular
01
Pasta transparente, com elástico (tamanho ofício)
02
Rolos de fita crepe
01
Tubo de cola bastão
05
Tubos de cola branca (90 g)
02
Caixas de giz de cera triangular
01
Estojo com 2 divisórias
01
Caixa de tinta guache - 12 cores – 15ml
01
Bloco Papel Criativo 12 cores – A4
02
Blocos Desenho A3 branco 140g - Canson
05
Potes de massinha Utiguti - 140g
01
Pasta única personalizada da escola ou bailarina (amarela)
01
Livro de conto tradicional adaptado para a faixa etária
01
Revista bem colorida*
01
Camiseta tamanho 16, de mangas curtas*

(*) Material NÃO fornecido pela Livraria da Escola.

LIVROS
● Pedimos atenção ao ISBN dos livros
ISBN é uma sigla que significa Internacional Standard Book Number (em português é algo
como Número Padrão internacional de Livros) e é – de uma maneira bem direta – aquele código
de barras que vem nos livros. O ISBN é um sistema que identifica numericamente os livros
segundo o título, o autor, o país e a editora, individualizando-o inclusive por edição.

CIRANDA – Educação Infantil – 3 anos MATHEMA
SERÁ VENDIDO EM NOSSA ESCOLA A PARTIR DO DIA 20/01/22

INGLÊS (DEVERÁ SER ADQUIRIDO DIRETAMENTE EM
LIVRARIAS)
Mouse and Me! Level 1 Student Book Pack –
Editora Oxford University Press

LIVRO

ISBN

9780194822657

IMPORTANTE

v Todo material de uso pessoal deve ser marcado com o nome completo do(a) aluno(a).

Caso o material esteja sendo reutilizado, é preciso que as marcas anteriores sejam
anuladas.
v Enviar diariamente, com o lanche, um guardanapo de pano.
v Ao longo do ano serão realizados trabalhos cujo material a Escola Morumbi fornecerá.
v Para colaborarmos com o meio ambiente, pedimos que enviem um copo dobrável ou
uma garrafinha
para água.

