Observações:
Serão solicitados ao longo do ano:
- Alimentos para realização de práticas de
culinária e Sucatas.
INFANTIL l
Lista de material escolar 2020.
-2 rolos de papel crepom (azul/vermelho ou amarelo).
-1 bloco de papel peso 40(tamanho A3).
-2 blocos de papel color cards.
-1 resma de papel A4.
-3 lixas de ferro.
-2 potes de massa de modelar de 500g (soft).
-1 pote de tinta guache 250g.
-1 conjunto de caneta pilot (ponta grossa).
-1 pincel batedor.
-1 rolinho de pintura médio.
-1 caixa de cola colorida.
-1 caixa de gizão de cera.
-1 rolo de fita crepe.
-2 tubos de cola 90g.
-1pacote de palito de picolé colorido.
-1rolo de barbante.
-1 pasta com trilho transparente (p/ relatórios).
-1 pote de glitter.
-1 brinquedo pedagógico (xalingo ou grow) de acordo
com a faixa etária.
-2 livros de histórias de pano ou banho.
-1 pacote de pratinho de papel médio sem tema.
-2 metros de TNT.
-4 pastas de papel com trilho (branca).
- 1 novelo de lã.
-1 pacote de penas coloridas.
Ateliê
-1folha de papel cartão branco.
-1folha de papel pardo.
-1 folha de papel laminado.
-1pasta catálogo preta 50 plásticos.
-1 durex colorido.
-1 folha de EVA lisa.
-1 pincel chato nº18.
-1tubo de cola 90g.
-1pote de tinta guache.
-1 camisa adulto branca P.
Material para uso individual.
-1 toalhinha de mão.
-1 escova de dente e creme dental.

Avisos
Uniforme: Uso diário.
Adquirir na própria Escola.

Agenda: Adquirir na própria Escola.
ATENÇÃO
Importante : Pedimos que o material de uso coletivo
e do ateliê sejam entregues separadamente e
devidamente identificados na escola (Unidade que o
aluno frequenta) do dia 27/01 ao dia 31/01/2019.

- Manter na mochila uma muda de roupa.
- Manter na mochila fralda descartável e lenço
umedecido se necessário.
-1 copo com nome.
- Repelente.
- 1 lençol (p/período integral).
Início das aulas: 05/02/2019.

Dias 05/02, 06/02, 07/02, teremos um horário
especial para melhor adaptação dos alunos
novos do Infanil I, II e III.
Turno da manhã: 7h30min às 10h.
Turno da tarde: 13h às 15h30min.

