Nome da criança: _____________________________________ Data de nasc.: _____/_____/______
Nome do pai:___________________________ Nome da mãe: ______________________________
Telefone:_______________________________
Arte/ Projeto

Atividades do dia a dia

(01) Pacote de lacinho- qualquer cor
(02) Tubos de cola 90g
(01) Tela 24x30
(02) Placas de EVA lisa (qualquer cor)
(01) Placa de EVA com glitter (qualquer cor)
(02) Placas de EVA estampada
(01) Tesoura sem ponta (gravado o nome da criança)
(01) Metro de TNT (bolado)01 metro de TNT (alaranjado
neon)
(01) Caixa de tinta guache (6 cores)
(02) Bastões de cola quente grosso
(02) Bastões de cola quente finos
(01) Pote de tinta acrilex PVA 37ml para artesanato
(01) Pote de massa cerâmica – 500g
(02) Tinta para tecido (cores diferentes)
(01) Jaleco branco com mangas curtas, botão na frente
e comprimento até o joelho
(01) Pacote de prendedor de madeira
(01) Pacote de palito de picolé
(02) chamequinhos (01 branco e 01 colorido)
(01) pacote de pena colorida
(05) botões grandes
(01) pano de prato branco (sem estampa e embanhado)
(01) camiseta branca numeração da criança
(01) toalha de rosto branca
(02) Revistas usadas ( de pedidos não serve)
(01) pote de massa cerâmica para modelagem -500g

(01) estojo completo (lápis de cor jumbo super mina
5mm , 01 apontador e 01 borracha)
(04) caixas de massas de modelar acrilex plastilina
(sem glúten)
(01) caixa de gizão de cera
(01) bloco de filipinho lumi ou criativo
(01) jogo de canetinha hidrocor /lavável e que não
mancha a roupa.
(01) pasta plástica com elástico (fina)
(02) pastas plástica com trilho
(01) Caderno de desenho grande de 96 folhas
(01) jogo pedagógico de encaixe duro (de acordo com a
idade da criança)
Higiene Pessoal
01 sabonete líquido
01 toalha de rosto com o nome da criança
01 pano de prato com o nome da criança
01 copo de plástico ou garrafinha
Livros literários
Livro: Bibi compartilha suas coisas
Editora: Scipione
Autor(a): Alejandro Rosas
Obs.: Dia 06/02/2018 será realizada uma Feira Literária
no colégio onde as editoras estarão comercializando os
livros literários.
Livros didáticos

Início das aulas
29/01/2018

Adquirir no ato da matrícula.
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.

____________________________________________________________________________________________________________________
www.colegiodasirmas.com.br
1

