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Descrição
Alfabeto móvel em madeira
Apontador com depósito para lápis comum e jumbo
Camiseta tamanho adulto (usada)
Bloco de papel colorido – color set tamanho oficio (Tilipaper fluorescente)
Borracha branca – macia
Brinquedo pedagógico – Lego Grande (para crianças de 05 anos)
Caderno capa dura – Brochura - 01 grande e 01 pequeno
Caixa de giz de cera curto com 12 cores – jumbo
Caixa de lápis de cor - 12 cores – jumbo
Caixa de pintura a dedo (6 cores)
Caixas de massa de modelar
Caixa plástica organizadora pequena (26 x 17,7 x 8,5)
Cartela de adesivo – motivo de natureza (flores, animais, estrelas, insetos, etc).
Folha de EVA lisa – tamanho cartolina (01 de cada) – laranja, amarelo e cor da pele
Folha de EVA – tamanho cartolina (01 de cada) – Glitter – dourado, prata e preto
Folha de papel desenho – branca (grossa)
Filme de plastificação A4
Kit de higiene (1 escova de dentes, 1 creme dental, 01 toalhinhas, 01 pct pequeno de lenços
umedecidos, 1 nécessaire para guardar os objetos de higiene (para ficar na mochila).
Lápis de escrever nº 2
Pacote de números em EVA pequeno
Pacote de miniaturas em EVA – animais, estrelas, frutas, bonecos, etc.
Pacote de palito de picolé
Pacote de palito de churrasco
Pandeiro infantil (de brinquedo)
Pasta arquivo com 100 plásticos
Pasta Polionda fina com elástico
Pincel Tigre chato (nº 10 e 14) – cabo longo
Tesoura sem ponta (boa qualidade)
Tubo de cola em bastão – grande
Tubo de cola branca líquida – 90g com tampa de rosca
Prendedor de roupa decorado
Revista para recorte (critério com as imagens)
Brinquedo Infantil sem alusão a violência
Pacote pequeno de lantejoula – cor de sua preferência
Papel crepom (01 verde e 01 amarelo)
Papel de seda vermelho

IMPORTANTE:
19 a 23/02: será agendando uma entrevista com a professora e os pais, aguarde contato.
26/02 – Início das aulas e reunião geral com os pais no Auditório do Colégio.
 Manhã – 7h30
 Tarde – 13h15
Neste dia o material escolar deverá ser entregue para a professora.
Todo material deverá ser etiquetado com a identificação do aluno.

