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05 cartolinas brancas




1 foto da família / 1 foto da criança bebê 10x15 / 1 foto da criança atual 10x15
01 jogo educativo de acordo com a faixa etária (Ex.: pega varetas, alinhavo, jogos de identificação de
objetos, bate pinos, lego, placas de encaixe, brinquedos sonoros, etc.)

04 folhas de color set verde
03 folhas de E.V.A.LISO verde
02 folhas de E.V.A texturizado
02 colas bastão grande – 40g. (sugestão: Pritt, BIC ou Acrilex)
01 cola líquida
02 pacotes de Bloco Colorido com 30 folhas (sugestão: marca Romitec)
03 caixas de massa de modelar com 12 cores EXTRA MACIA (sugestão: Faber Castell ou Soft Acrilex)
02 tintas dimensional preta Acrilex
02 crepons verde
01 caneta de retroprojetor preto
02 tintas de tecido verde
01 estojo de pastilha aquarela 12 cores
01 brochinha pequena
01 pincel no. 14
01 tesoura sem ponta (sugestão: Tramontina ou Mundial) COM NOME
01 pasta plástica de elástico (Sugestão: marca Yes)
01 tela 20 x 30 cm
01 camiseta de adulto usada para aula de Artes;
01 repelente
01 protetor solar
01 antitérmico (com prescrição médica)
02 acessórios usados (sugestões: óculos, gravata, faixa, bolsa, lenço, chapéu, colar, pulseira, boné, etc.)
02 revistas para recorte (Sugestões: Casa Claudia, Pais e Filhos, Crescer, sobre Natureza, animais, etc. Não
pode ser Veja, Caras, Quem, etc)

LIVRO
TÍTULO: ________________________________________________________

EDITORA: _______________________________________________________

* OBS: Alguns materiais de Artes serão solicitados durante o ano
 Todos os materiais deverão estar com nome e ser reposto quando necessário. Todos devemos conscientizar os
alunos sobre a necessidade de conservação dos materiais e do Consumo Consciente dos mesmos. A natureza
agradece.
 Diariamente deverá conter na bolsa dos alunos do período integral: mais de uma troca de roupa; calçados e
acessórios (à critério); sacola plástica para roupa usada. O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO.
Qualquer dúvida ou problema entrar em contato com a escola, o mesmo ocorrerá em relação à escola aos
Senhores Pais.

