LISTA DE MATERIAL (Ano Letivo 2018)

4 e 5 anos
PAPELARIA

Levando em consideração a diversidade de material
escolar no mercado e a qualidade do mesmo,
informamos que a direção decidiu estipular a taxa de
R$75,00 referente aos itens de papelaria.
Essa taxa deverá ser paga na secretaria da Escola
até o dia 31/01/2018.

MATERIAL DE HIGIENE
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Creme dental infantil
Escova de dente infantil
Necessaire pequena
Caixas de lenços de papel
Guardanapo de tecido para lanche
Squeeze pequena para água (com nome)
Toalhinha de mão com elástico/nome bordado

OBS: O kit de higiene (creme dental, escova e toalha)
deverá ficar na mochila dentro da necessaire.

PESSOAL
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Agenda escolar (com 1 página por dia)
Apontadores com reservatório
Borrachas
Caderno brochura amarelo (capa dura 96 folhas grande)
Caixa de cola colorida
Caixa de cola glitter c/ 6 cores
Caixa de giz de cera curton
Caixa de lápis de cor Jumbo triangular 12 cores (todos com nome)
Caixas de massinha uti guti (12 cores)
Avental (para aula de pintura)
Colas em bastão

1 Estojo com duas repartições
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Estojo de tinta guache
Jogo pedagógico de acordo com a idade
Ecolápis grafite grip
Pasta plástica azul com elástico fina
Rolo de barbante
Pincel nº 14
Tesoura sem ponta Mundial (com nome gravado)
Tubo de cola branca grande
Livro infantil

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: 26/01/2018.
✓ Reunião de pais e entrega dos materiais para a professora: 25/01/2018 .
✓ Horário: Período da manhã às 7h30 e tarde às 14h.

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

