Nome da criança:___________________________________________ Data de Nasc.:____/____/___
Nome do pai:___________________________________ Nome da mãe:___________________________
Telefone:______________________________________

Atividades diárias

Projetos de artes e datas comemorativas

01 estojo completo (lápis de cor, borracha, apontador, 1
lápis preto)
01 caderno de desenho 48 folhas (capa dura)
01 caderno meia pauta 40 folhas
05 cadernos brochurão 48 folhas capa dura (não
comprar de 96 folhas)
01 caderno de caligrafia brochura capa dura pequeno
01 caixa de material dourado
01 caderno tarjado
02 tubos de cola 90g
01 tesoura sem ponta
01 pasta com elástico (fininha)
01 quebra-cabeça (peças grandes) de acordo com a
idade da criança
01 bloco filipinho color 80g (papel criativo para recorte)
01 bloco filipinho lumi (papel criativo para recorte)
01 gibi infantil
02 revista usadas
01 caixa de camisa encapada (com nome da criança)

01 pincel nº 10
02 bastões de cola quente fina (não colocar nome)
01 caixa de tinta guache
01 metro de T.N.T vermelho
01 metro de T.N.T estampado
01 placa de E.V.A. 5mm (cores alegres)
01 placa de E.V.A. felpuda
01 placa de E.V.A. estampada
02 placas de E.V.A. com glitter
01 pacote de aplique em E.V.A. (flores, bolas, corações,
borboletas, personagens)
0,50 cm de velcro
01 mt. de algodão cru grosso
01 camiseta branca do tamanho que a criança usa
(nova)
01 camiseta branca do tamanho que o papai usa (nova)
03 metros de viés xadrez
01 cartela de adesivos
01 caixa de gizão de cera
01 jogo de canetinha hidrocor (12 cores)
01 camiseta branca sem estampa do tamanho que a
criança usa.
01 pote de massa cerâmica – 500g
01 tinta lousa 37ml

Projetos de leitura
Livro: Alfabeto de histórias
Editora: Ática
Ator(a): Gilles Eduar
Obs.: Dia 06/02/2018 será realizada uma Feira Literária
no colégio onde as editoras estarão comercializando os
livros literários.

O material relacionado deverá vir todos os dias na
mochila do (a) aluno(a):
•
•
•
•

01 toalha de rosto
01 pano de prato
01 copo plástico ou alumínio
01 uniforme extra (para eventual necessidade)

Entrega de material: dias 24 e 25 de janeiro de 2018
das 7h e 30 min às 11h e das 13h e 30 min às 17h.
Início das aulas: 29/01/2018.
Todo material deve estar marcado com o nome da
criança (exceto o E.V.A. e o bastão de cola quente.

