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INFANTIL 3
3 MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL

Fones: 3251.4361
98812.2736

INFANTIL 3
MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL

PARA TRAZER DIARIAMENTE (Solicitamos a higienização diária dos materiais)
 01 Bolsa;
 01 Lancheira + Tolha de lanche + GARRAFA;
 01 Agenda Escolar (1 dia por página);
01 Pasta plástica com elástico:
 01 Estojo com: lápis grafite triangular jumbo, borracha, hidrocor grosso, lápis
de cera, cola e tesoura escolar.
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de cera, cola e tesoura escolar.

PARA TRAZER DIARIAMENTE (quando solicitado)
 04 caixas de pintura a dedo
 02 massa de modelar
 01 Caderno de desenho grande capa dura c/ 48 fls;
 01 Livro de história infantil indicado para crianças de 03 anos (com letra bastão e
no tamanho grande (+/- 21 x 28cm);
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PARA FICAR NA ESCOLA(deve ser entregue no colégio até o dia 21/01/2022)
 01 Pasta plástica com ferragem tamanho ofício TRANSPARENTE;
 01 Brinquedo pedagógico – jogo de encaixe ou de memória -peças grandes;
 03 pcts de Papel Sulfite tipo Chamequinho – oficio A4 na cor branco;
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PARA FICAR EM CASA
 03 Pastas plásticas com ferragem tamanho ofício TRANSPARENTE;
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MATERIAL DIDÁTICO–Sistema de Ensino – ÉTICO (Editora Saraiva)
Coleção Tantos Traços – Educação Infantil: Traços e Cores – Nível 1
Será vendido no colégio a partir do dia 10/01/2022
 Valor: R$ 403,57 à vista ou R$ 416,05 parcelado em 8 vezes

MATERIAL DIDÁTICO–Sistema de Ensino – ÉTICO (Editora Saraiva)
Coleção Tantos Traços – Educação Infantil: Traços e Cores – Nível 1
Será vendido no colégio a partir do dia 10/01/2022
 Valor: R$ 403,57 à vista ou R$ 416,05 parcelado em 8 vezes
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No ato da matrícula deve pagar o valor das lembrancinhas de:
Dia das Mães e dos Pais R$ 35,00 cada / Dia das Crianças R$ 50,00
Marcar com o nome do aluno: Farda, calçado, brinquedo, livro, etc; enfim, todo
material individual do aluno, que seja trazido para o colégio.

Nossa família existe para cuidar da sua
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