LIVROS

LISTA DE MATERIAIS - 2021 INFANTIL

LINGUAGEM

MATEMÁTICA

- Viver Valores - 5 anos
Autor:Maria A. Vieira
Rute de Souza Galvão
Editora: Contruir

- Brincando com
os números - 3
Autor:Jaime Teles da Silva
Letícia Garcia, Vanessa
Mendes
Editora do Brasil

NATUREZA E
SOCIEDADE
- Luz do Saber - 5 anos
Educação Infantil
Autores: Fabiana Barbosa
Eliane Nascimento

Feminino

AGENDA

Masculino

FARDAMENTO
Tênis preto ou branco, meias brancas.

LISTA DE MATERIAIS - 2021 INFANTIL

MATERIAL INDIVIDUAL
01 avental com nome do aluno
01 garrafa para água com tampa e nome gravado
01 jogo em lego plástico
01 caderno de desenho grande folhas grossas
01 agenda à venda na escola
01 kit de higiene uso diário:01 creme dental, escova de dente
01 toalha de mão (ficar na mochila da criança)
01 estojo escolar (lápis grafite, borracha, apontador,
hidrocor 12 cores, tesoura sem ponta, giz de cera triangular,
cola em bastão) *com nome do aluno
01 caixa em mdf lisa com tampa pino ref:3059/20x20(loja
esquina antigo bom preço-rodoviária velha;
01 pote de areia mágica acrilex
01 porta retrato plástico 10x15
01 touca para cabelo cor pele (p)
01 cestinha de palha 13x13
01 tela para pintura 10x15
01 pote de sorvete com tampa(vazio e limpo)
01 garrafa pet 2l transparente e limpa
02 camisas malha branca pai e filho(loja sulancão, rua santa rosa)
01 caixa de sapato forrada e com nome do aluno

MATERIAL COLETIVO
Para da casa:
02 Rolos de fita de cetim com dois dedos
de largura(verde ou vermelha)
02 Potes de tinta para tecido 37 ml cores variadas
Para alunos novatos:
02 Rolos de fita de cetim com dois dedos
de largura(verde ou vermelha)
02 Potes de tinta para tecido 37 ml cores variadas
02 Pacotes de bexiga rosa decorada
05 Cartolinas brancas

Observações:
*Entrega de materiais: 21 e 22/01/2021
8h às 12h e das 14h às 17h.
*Não será permitido o acesso à escola sem o uniforme completo;
*Todo material deverá vir com o nome gravado;

