MATERNAL 3 ANOS – EDUCAÇÃO INFANTIL
1 mochila para colocar uma muda de roupa, uma toalha de rosto, agenda, livros de literatura, um lençol
de berço e um calçado (marcados com o nome completo da criança em letra caixa alta).

1 bloco espiral Canson A4, 140 gramas (40 folhas).
1 estojo simples, contendo os materiais abaixo relacionados:
• lápis (grafite, triangular, grosso).
• 1 apontador com depósito (material que deverá ser mantido durante todo o ano).
• 1 caneta hidrográfica 8 mm preta ponta porosa (material que deverá ser mantido durante todo o ano).
1 pasta catálogo A3, com 40 plásticos (pode ser a mesma usada no ano anterior).

2 revistas para recorte. Sugestões: Pais e Filhos, Crescer, Caras, Quem, Globo Rural, etc.
1 revista em quadrinhos.
1 Caixa de giz de cera, com nome e sobrenome da criança etiquetado em cada peça.
1 conjunto de canetinha hidrocor gossa, com nome e sobrenome da criança etiquetado em cada peça.
1 conjunto com 6 potes de tinta guache e 1 pincel.
3 potes de massinha – cores variadas.
1 livro de literatura para a biblioteca da turma (que será pedido ao longo do ano, somente para alunos
novatos).

1 kit

de moldes para massinha e 1 kit de profissões com maleta (ferramentas, médico, dentista,
veterinário, bombeiro, cabeleireiro, etc.) Somente para alunos novatos.
1 quebra-cabeça até 12 peças, de plástico resistente ou de madeira. Somente para alunos novatos.
1 tesoura de boa qualidade (sem ponta), marcada com o nome completo da criança.
MANTER NA LANCHEIRA, MARCADOS COM NOME E SOBRENOME DA CRIANÇA EM LETRA
CAIXA ALTA:
1 guardanapo de pano.
1 garrafinha squeeze.

OBSERVAÇÕES:
• O Protocolo de Segurança do Colégio Magnum exige que os materiais de uso individual não sejam
compartilhados. Portanto, é muito importante que todos sejam identificados com nome e sobrenome da
criança, em letra caixa alta.

