Nome da criança: _____________________________________ Data de nasc.: _____/_____/______
Nome do pai:___________________________ Nome da mãe: ______________________________
Telefone:_______________________________
Arte/ Projeto
Atividades do dia a dia
01-Unidade de tinta guache 250 ml(qualquer cor)
01- Tinta para tecido qualquer cor
01- Tinta acrilex para artesanato 37g (qualquer cor)
01- Trincha nº 10 e 01 pincel nº 10
01-Tela para pintura 30x30
02- Chamequinhos (01 branco e 01 colorido)
01- Bloco de filipinho color (papel criativo para
recorte)
01- Bloco de off Pinho lumi (papel criativo para
recorte)
01- Vidro de cola instantânea para artesanato
(Tekbond Nº 2)
04- Caixas de massinha de modelar PLASTILINA- sem
glutem- acrilex
10- Pares de olhos móveis
01- Pacotinho de penas coloridas
01- Metro de TNT
50- Centímetro de feltro (qualquer cor)
01- Pacote de EVA criativo (florzinha, balão, navio,
pássaro)
01- Placa de EVA 5mm (qualquer cor)
01- Placa de EVA finas (qualquer cor)
01- Placa de EVA felpudo (qualquer cor)
01- Placa de EVA com glitter VMP (qualquer cor) 01Placa de EVA estampado (qualquer cor)
01- Jaleco branco com mangas
01- Camiseta nova branca (no tamanho da criança)
sem estampa (não comprar gola polo)
01- Bastão de cola quente fina
01- Elastec
01- Camiseta nova branca (no tamanho da mamãe
sem estampa) (dia das mães)
01- Camiseta nova branca (no tamanho do papai sem
estampa) ( Dia dos pais)

02- Tubos de cola 90g
01-Pasta para tarefa no formato A3 com alça
01-Caderno de desenho 48 folhas (capa dura)
01- Caderno brochurão grande 48 folhas (para
recados)
01- Caixa de lápis de cor jumbo(super mina 5mm)
com apontador (para ficar na escola)
01- Estojo com lápis jumbo preto e 01 borracha branca
01-Jogo de canetinhas hidrográficas – lavável e que
não mancha a roupa.
01- Caixa de giz de cera
01- Caneta de retroprojetor preta
01- Tapete tatame de EVA 60x60
01- Pacote de palito de picolé (pontas arredondadas)
01- Pacote de prendedor de roupa (madeira)
01- Brinquedo pedagógico (peças grandes de madeira
ou plástico duro)
04- Botões grandes
01- Revista usada
01- Foto da criança ¾
01- Foto da criança recente
01- Foto da família
Higiene Pessoal
02- Sabonetes líquidos
Livros literários
Livro: A casinha de brincar da Ninoca.
Editora: Ática.
Autor (a): Lucy Cousins.
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.

Livros didáticos
Adquirir no ato da matrícula.

