COLOCAR O NOME DA CRIANÇA EM TODO MATERIAL DE USO PESSOAL INCLUSIVE NOS UNIFORMES.
O MESMO DEVERÁ SER REPOSTO QUANDO NECESSÁRIO PELA FAMÍLIA.

LIVROS LITERÁRIOS:
1- O LIVRO DOS SENTIMENTOS - AUTOR: TODD PARR
2- O MUNDINHO AZUL - AUTORA: INGRID BIESEMEYER BELLINGHAUSEN
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2 potes
2m
1 cx
1 pct
Caixa ou pote

1

DISCRIMINAÇÃO
Bolsa plástica pequena com uma escova de dente e uma pasta dental;
Caneca de alumínio ou esmaltada (gravar o nome);
Troca de roupa completa de uniforme com nome (no caso de troca na escola);
Camiseta Malha (grande de adulto) usada;
Caderno grande (capa dura) sem pauta de 96 folhas para atividades de sala e dever de casa;
Pasta catálogo (preta) com 100 plásticos grossos para portfólio;
Foto recente 3x4 cm (chamadinha);
Estojo completo com 12 lápis de cor triangular JUMBO / 1 borracha branca ;
Lápis de escrever triangular JUMBO e 1 apontador com depósito adequado
Jogo de canetinhas hidrocor ponta grossa com 12 unidades / 1 tesoura sem ponta (gravar o
nome) / Caixas com 12 unidades de gizão de cera triangular / Caixa de giz pastel oleoso com
12 unidades;
Mochila (com rodinhas ou sem rodinhas);
Fantasia / Pote tinta Pintakara cremoso
Pasta de papelão com grampo trilho (branca) Inglês e Música;
Brinquedo usado, em bom estado de conservação – exemplo: boneca e carrinho / baldinho
de areia;
Objetos para o “cantinho do mundinho” (exemplo: petshop, cabeleireiro, barbeiro, culinária,
médico, dentista e etc.);
Pacote de 100 folhas sulfite colorido / Pacote de papel lumi paper A3
Bloco de papel Canson A3 / color set decorado
Color set (cores variadas, sendo um preto);
Tubo de cola branca de 90g / Durex colorido / Envelopes branco ofício / refil cola quente fino;
Pincel chato nº16 / Fita crepe;
Massa de modelar 500 grs.;
Contact;
Cola gliter / Cola colorida;
Olhinho móvel / lacinho / fita de cetim 0,07mm / Tela para pintura 20x30 cm / Tinta PVA 100
ml.
Material Arte: colocar dentro de uma caixa ou pote: 1- rolo de espuma para pintura / 1esponja de cozinha / 2 - rolinho de papel higiênico / 1 - rolha / 1- lixa de papel nº 80 / forminha
de doce simples / jornal velho / revista velha / CD / barbante colorido / palito de picolé colorido
/ olhinho móvel / lastex ;
Livro de história com LETRA BASTÃO OU CAIXA ALTA (observar faixa etária) para biblioteca
da sala.

OUTROS GASTOS: Poderão ser solicitados ao longo do ano: Taxas ou
materiais para eventos culturais /esportivos e visitas técnicas.

