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

Arte/ Projeto
01 – placa de E.V.A. 5 mm – cor alegre (não colocar
nome)
01 – placa de E.V.A. estampada (não colocar nome)
01 - placas de E.V.A. fino (não colocar nome)
01 – placa de E.V.A. com glitter (não colocar nome)
02 – tubos de cola 90 g
02 – potes de tinta acrilex pequeno (qualquer cor)
01 – caneta de retroprojetor preta.
01 – bloco de filipino tilipaper kids (papel criativo para
recorte)
01 – metro de T.N.T. VERDE LIMÃO (não colocar nome)
02 – bastões de cola quente (1 fino e 1 grosso)
02 – chamequinhos 100 folhas (1 branco e 1 colorido)
01 – adesivo instantâneo multiuso – Linha de
artesanato nº2 (20g)
01 – massa para biscuit colorida (90g)
01- Pote de massa cerâmica para modelagem –
500g
01 – pincel para pintura em tela
01- Pote de tinta lousa 37ml

Dia das mães
20 cm de tecido de algodão estampado.
01-tela para pintura 24x30
01 – pacote com meia pérola nº10
Higiene Pessoal
01 – Toalha de rosto
01-copo plástico ou garrafinha para tomar água. (Ficar
na mochila)
Início das aulas
29/01/2018.

Atividades do dia a dia
01-pasta catálogo 50 folhas
01-pasta fina com elástico
01-blocos de fichário
03 – cadernos brochurão grande de 96 folhas capa dura
(com o nome da criança)
02 – cadernos brochurão grande de 48 folhas capa dura
(com o nome da criança)
01 – caderno pequeno pauta musical (com o nome da
criança)
01 _ caderno pequeno capa dura (para usar como
agenda)
01 – caderno de caligrafia de 48 folhas pequeno (com o
nome da criança)
01 – estojo completo (caneta preta ou azul, corretivo,
lápis de cor, borracha, apontador, lápis preto, régua 30
cm, tesoura sem ponta)
01 – Flauta doce
01 – minidicionário de Português (com o nome da
criança)
01 – minidicionário de Português/Inglês (com o nome
da criança)
02-gibis (com nome da criança)
Dia dos pais
01-camiseta branca sem estampa (tamanho do papai)
Dia das crianças
01 _ caderno pequeno espiral de 48 folhas (capa dura)
Livros literários
Livro: Escolas como a sua
Editora: Ática
Autor(a): Unicef
Livro: Amazônia – Quem ama respeita!
Editora: FTD
Autor(a): Fernando Carraro

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.

Obs.: Dia 06/02/2018 será realizada uma Feira Literária
no colégio onde as editoras estarão comercializando os
livros literários.
Livros didáticos
Adquirir no ato da matrícula.

