LISTA DE MATERIAL 2017 – INFANTIL III
Senhores pais, bem-vindos a 2017.
Com o objetivo de garantir, sempre, um ensino de qualidade, aliado ao prazer de aprender,
explorar e ampliar o potencial dos alunos, relacionamos abaixo alguns materiais a serem utilizados em
aula durante o ano letivo.
MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES DO DIA 23 AO DIA 27 DE JANEIRO
Para uma melhor organização, solicitamos que as famílias realizem a entrega dos materiais abaixo
do dia 23 ao dia 27 de janeiro, das 14h às 16h30, na portaria I, antes do início das aulas.
●

2 Blocos de papel para desenho tamanho A3 120 g./m2 com 32 folhas - colorido;

●

2 Blocos de papel para desenho tamanho A3 140 g./m2 - branco;

●

2 Blocos de papel para desenho A4 120 g./m2 - colorido;

●

2 Canetas com ponta porosa (tinta indelével) preta;

●

1 Estojo com 06 canetas para retroprojetor (grossa) - para atividade de desenho;

●

100 Folhas de papel sulfite A4 210 x 297 75g./m2 - branco;

●

4 Plásticos para plastificadora (polaseal) tamanho A4;

●

2 Potes de massinha 150g. - cor amarelo;

●

2 Potes de massinha 150g. - cor vermelho;

●

2 Potes de guache 250 ml - cor amarelo;

●

2 Potes de guache 250 ml - cor vermelho;

●

50 Sacos plásticos transparentes com 4 furos tamanho 240x330 (grosso).

●

2 Tubos de cola líquida 37g.;
ATENÇÃO: OS MATERIAIS ACIMA NÃO SERÃO RECEBIDOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA.

ENTREGAR PARA A PROFESSORA NO PERÍODO DE 30/01/17 A 03/02/2017:
●
●

1 Pasta-álbum a ser adquirida na Escola;
1 Livro de história infantil (título a combinar com a professora da sala na primeira Reunião de
Pais).
PERMANECER DIARIAMENTE NA MOCHILA:

●
●
●

1 Agenda Escolar a ser adquirida na Escola;
1 Estojo contendo 1 escova de dente com protetor e 1 creme dental sem flúor;
Troca de roupa.

Parceria: Possuímos parceria com a Papelaria SARTEC (www.sartecpapelaria.com.br), TANBY (www.tanby.com.br) e
Saraiva (www.saraiva.com.brr/moppe)

