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

Atividades diárias
01 caderno meia pauta (150/m2)
01 caderno de desenho (96 folhas)
01 caderno tarjado grande
01 caderno grande brochurão capa dura (para recados)
04 pastas plásticas com trilho
01 pasta plástica com elástico (fininha)
01 estojo completo (lápis de cor, 01 borracha, 01
apontador, 01 lápis preto)
04 caixas de massinhas de modelar plastilina - sem
glúten
02 tubos de cola 90g
01 caixa de gizão de cera
01 bloco de filipinho color 120mg
01 bloco de filipinho lumi 75g/m2
01 jogo de canetinha hidrocor /lavável e que não
mancha a roupa (12 unidades)
01 brinquedo pedagógico (de acordo com a idade da
criança: jogo da memória; blocos de encaixe)
01 jaleco branco com mangas curtas, com botão na
frente, tamanho até o joelho
01 tesoura sem ponta com o nome da criança gravado
02 chamequinhos (01 branco e 01 colorido) 100 folhas
02 revistas usadas (de pedido não serve)
01 pacote de lantejoula
Projetos de leitura
Livro: Numeródromo
Editora: FTD
Autor(a): Telma Guimarães
Obs.: Dia 06/02/2018 será realizada uma Feira Literária
no colégio onde as editoras estarão comercializando os
livros literários.
Higiene pessoal
01 sabonete líquido

Projetos de artes e datas comemorativas
01 pote de tinta fosca acrilex PVA 37g para artesanato
(qualquer cor)
01 tela 24x30
01 caixa de tempera guache com 6 cores com efeito
neon
01 pincel nº 10 ponta redonda
01 placa de E.V.A. 5mm (não comprar enrolado)
02 placas de E.V.A. estampada
02 placa de E.V.A. com gliter
01 placas de E.V.A. fina
01 tinta para tecido- qualquer cor
02 bastões de cola quente grossa
01 tubo de cola tekbond nº2
01 metro de TNT verde neon
01 metro de TNT estampado
01 camiseta branca do tamanho que o pai usa (cor
branca, nova)
01 Toalha de rosto tamanho 50X70 cm
02 metros de elástico nº14
50 cm de tecido de algodão cru
50 cm de velcro
01 tinta lousa – 37ml
01 tábua de madeira para cozinha
01 pote de massa cerâmica -500g – para modelagem
01 porta retrato de madeira para foto 10x15
01 pacote de meia pérola nº 10
01 camiseta nova, branca sem estampa, tamanho que a
criança usa.
O material relacionado abaixo 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)

Material didático

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.

Livro SAS - adquirir no Colégio

Início das aulas: 29/01/2018
Todo material deve estar marcado com o
nome da criança (exceto o E.V.A. e a tinta
guache).

