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

Arte / Projetos:

Atividades diárias:

02 - Placas de EVA fino liso (cores variadas);
02 - Placas de EVA estampada (estampas variadas);
01 - Placa de EVA com glitter VMP (qualquer cor);
02 - Tubos de cola 90g;
01 - Bloco de papel Filipinho 75g/m2;
01 - Pincel n°10 redondo ( cerdas achatadas);
01 - Metro de TNT branco;
01 - Adesivo instantâneo multiuso – Linha de
artesanato nº2 (20g)
01 - Pote de tinta para tecido fosca Acrilex PVA 37
ml ( qualquer cor);
01 - Camiseta cor geral branca ( numeração do
papai);
01 - Pasta catálogo 50 folhas
01 -Pote de massa cerâmica para modelagem 500g
01 - Tela 24×30
01 - Caneta para retroprojetor (preta)
50 - cm de papel contact vermelho

04 - Cadernos brochurão 48 folhas sem decoração, capa dura
(não comprar de 96 folhas);
01 - Caderno de caligrafia grande 48 folhas, capa dura (não
comprar de 96 folhas);
01 - Caderno capa dura pequeno 48 folhas (não comprar de
96 folhas);
01 - Estojo completo (lápis de cor, borracha, apontador, lápis
preto, régua de 30 cm, tesoura sem ponta);
01 - Pasta de plástico transparente com elástico;
01 - Minidicionário de Português;
01- Dicionário de Inglês;
01 - Dado para jogo (pequeno);
01 - Bloco para fichário ( sem desenho);
02 - Chamequinho (1 branco e 1 colorido);
Trazer diariamente na mochila: 01 copo de plástico duro.
Literatura:

Música:
01 - Caderno de pauta musical pequeno;
01- Flauta(Comprar em loja de instrumentos
musicais)

Livro: Poder ser depois?
Editora: FTD
Autor(a): Sônia Barros
Livro: Vovó tem alzha... o quê?
Editora: FTD
Autor(a):Véronique Van den Abeele
Obs.: Dia 06/02/2018 será realizada uma Feira Literária no
colégio onde as editoras estarão comercializando os livros
literários.

Início das aulas: 29/01/2018.

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.

