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

•
•
•
•

Artes/ Projetos
01- Placa de EVA felpuda (qualquer cor);
01- Placa de EVA estampada;
01- Placa de EVA com glitter V.M.P (qualquer cor);
01- Placa de EVA fina (cor alegre);
01- Pincel de cerdas achatadas nº 10;
02- Tubos de colas brancas 90g;
01-Pote de tinta acrilex PVA 37 ml (qualquer cor);
01- Caixinha de Tinta Guache com 6 unidades;
01- Caixa de giz de cera
01- Bloco de filipinho Collor (papel criativo para
recorte);
05- Pares de olhos móveis nº 9;
01- Metro de TNT (vermelho);
01- Tela para pintura 30cm x 30cm;
01 – Adesivo instantâneo multiuso – Linha de
artesanato nº2 (20g)
01- Bastão fino de cola quente;
60 cm de tecido para toalha (qualquer cor).
01 pote de massa cerâmica 500g – para modelagem
01 tinta lousa 37ml

•
•

Higiene Pessoal
01- Toalha de rosto para uso diário.
01- Pano de prato para uso diário.
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•

Livros literários
Livro: Se criança governasse o mundo
Editora: Formato
Autor: Marcelo Xavier
Livro: Meu bicho de estimação
Editora: FTD
Autor(a): Marina Colosanti

Obs.: Dia 06/02/2018 será realizada uma Feira Literária
no colégio onde as editoras estarão comercializando os
livros literários.

Atividades do dia a dia
•

05- Cadernos brochurão 48 folhas simples (grande)
(não comprar de 96 folhas);
• 01- Caderno brochurão 96 folhas simples (pequeno)
para agenda;
• 01- Caderno pequeno pauta musical;
• 01- Caderno de caligrafia brochura capa dura 48
folhas grande (não comprar de 96 folhas);
• 01- Estojo completo (lápis de cor, borracha,
apontador, lápis preto, régua de 30cm , tesoura
sem ponta);
• 01- Material Dourado;
• 01- Minidicionário de Português;
• 01- Minidicionário de Inglês;
• 01- Pasta catálogo 50 folhas (conferir as folhas para
ver se estão todas em perfeito estado);
• 01- Pasta com elástico fina para folhas A4;
• 02- Pacotes de Chamequinhos (01branco e 01
colorido);
• 01- Garrafinha de plástico para água.
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
Livros didáticos
•
•

Livro SAS:2ª ano do Ensino Fundamental I.
Livro Crescer com Alegria e na Fé (Aula de Ensino
Religioso).

