LISTA DE MATERIAL 2018 – INFANTIL IV
Senhores pais, bem-vindos a 2018.
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 próximo ano
letivo.
MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NA ESCOLA
A data da entrega dos materiais será informada em janeiro.
● 1 Bloco de papel para desenho tamanho A3 120g./m2 - colorido;
● 1 Bloco de papel para desenho tamanho A3 140g./m2 - branco;
● 3 Blocos de papel para desenho tamanho A4 180g./m2 - colorido;
● 1 Estojo com 06 canetas pinta vidro (Hidrográfica ou Window Pen) - para atividade de desenho;
● 1 Estojo de caneta hidrográfica 12 cores - ponta grossa;
● 300 Folhas de papel sulfite A4 210 x 297 75g./m2 - branco;
● 1 Lixa para madeira (80);
● 1 Lixa para madeira (180);
● 5 Plásticos para plastificadora (polaseal) tamanho A4 0,07 mm / 175 mic;
● 2 Potes de massinha 150g. - cor amarela;
● 2 Potes de massinha 150g. - cor laranja;
● 100 Sacos plásticos transparentes com 04 furos tamanho 240 x 330 (grosso);
● 2 Tubos de cola bastão 40g.
ATENÇÃO: OS MATERIAIS ACIMA NÃO SERÃO RECEBIDOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA.

ENTREGAR PARA A PROFESSORA ATÉ O DIA 23/02/2018
 1 Livro de história infantil (título a combinar com a professora da sala na primeira Reunião de Pais).
Informamos que este livro será para manuseio do aluno em sala de aula. Salientamos também que todo o
acervo da biblioteca é adquirido pela própria escola.
PERMANECER DIARIAMENTE NA MOCHILA:
● 1 Agenda Escolar personalizada a ser adquirida na loja virtual www.notado.com.br (pode ser a mesma do
ano anterior e, caso necessário, será solicitada a reposição no decorrer do ano);
● 1 Caderno de desenho personalizado a ser adquirido na loja virtual www.notado.com.br;
● 1 Estojo contendo 1 escova de dente com protetor e 1 creme dental sem flúor;
● 1 Pasta-álbum a ser adquirida na loja virtual www.notado.com.br (pode ser a mesma do ano anterior e, caso
necessário, será solicitada a reposição no decorrer do ano);
● 2 Pastas de plástico com grampo (com identificação) – cor azul;
● 1 Pasta fina com elástico, de plástico transparente e resistente (com identificação) – cor azul;

● Troca de roupa.

Possuímos parceria com: loja virtual www.notado.com.br
Papelaria SARTEC – 3934-1666 / TANBY – 3878-7444 / Saraiva – 3519-4480

