LISTA DE MATERIAL (Ano Letivo 2017)

4 e 5 anos
PAPELARIA
1
1
1
2
2
2
200
1
1
2
1
10

Entregar para a Professora Responsável da sala
no dia 25/01/2017.
Bloco de canson A4
Bloco de canson colorido A3
Fita crepe larga
Folhas de EVA com glitter (vermelha/amarelo)
Folhas de papel color set (1 vermelho e 1 verde)
Folhas de papel de presente (tema infantil)
Folhas de papel sulfite branca
Metro de contact transparente
Pacote de bexiga nº 7
Placas de EVA (vermelha)
Rolo de fitilho
Sacos plásticos grossos c/ 4 furos

MATERIAL DE HIGIENE
4
1
3
1
1
1

Caixas de lenço de papel
Caneca plástica com nome
Cremes dentais infantil
Escova de dente infantil
Necessaire pequena
Toalhinha de mão com elástico e nome bordado

PESSOAL
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
6
1

Agenda escolar (com 1 página por dia)
Apontadores com reservatório
Borrachas
Caderno brochura (capa dura 96 folhas grande)
Caderno de desenho 96 folhas
Caixa de cola colorida
Caixa de cola glitter
Caixa de giz de cera curton
Caixa de guache glitter
Caixa pequena de algodão
Caixas de lápis de cor c/ 12 cores (todos com nome)
Caixas massa de modelar (com 12 cores Soft)
Avental (para aula de pintura)
Colas em bastão
Estojo com duas repartições

1 Estojo de pintura a dedo
1
6
1
1
1
1
1
1
1

Jogo pedagógico de acordo com a idade
Lápis preto
Pacote de palito de sorvete
Pasta plástica azul com elástico
Pasta plástica azul com presilhas
Pincel nº 14
Tesoura sem ponta Mundial com nome gravado
Tubo de cola branca grande
Tubo de tinta flúor (fluorescente)

OBSERVAÇÕES
# Só receberemos o material se estiver completo, de acordo com a lista.
 Todo material deverá ser entregue com etiqueta de identificação.
 Todas as peças do uniforme deverão estar com nome.
 Não é necessário encapar livros e cadernos.
 Início das aulas: 26/01/2017
 Reunião de pais e entrega dos materiais dia 25/01/2017. Período da manhã às 8h e tarde às 16h.

Papelaria Sonia
Av. Caminho do Mar, 3344 loja 11 - S.B.C
Dentro do Mercado Municipal de Rudge Ramos
Atendimento de seg. à sábado das 8h às 19h.
Tel. 4367-2160 e 4367-2165

