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Descrição

02 potes de massinha de modelar UTI-GUTI ou ACRILEX – 500g
10 sacos de plástico grosso (tamanho ofício) sem nome
01 caixa de cola glitter
01 gibi novo – para a biblioteca de classe
02 revistas usadas para recorte
01 camiseta grande e velha para aula de pintura (pode ser de adulto) – evitar avental
01 caixa de tinta guache com 6 cores
01 troca de roupa – dentro de um saquinho – com nome do aluno (incluindo cueca ou
calcinha e meia)
02 caixas de lenço de papel
01 estojo de higiene contendo: 1 creme dental, uma escova de dente e escova de
cabelo - com nome do aluno
01 tela para pintura
01 pincel de cerdas macias, chato, n.º 22
01 kit coleção eco cores (Textura Visual) Novaprint – 7 cores 230mm x 320mm −36 folhas
01 pacote de 100 folhas sulfite branca
01 cola líquida de 100 gramas
01 cola bastão
02 durex colorido pequenos
01 pacote de pinos mágicos
01 aquarela
cola plástica
01 argila
02 EVA com gliter
01 EVA texturizado

Bloco construtor
01 esponja de lavar louça
01 pacote de lenço umedecido
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Observações Gerais
*Agenda do Colégio: Será entregue pela professora, no início das aulas. As páginas iniciais
deverão ser devidamente preenchidas.
1. Pedimos que a qualidade, quantidade e detalhes dos materiais listados sejam
respeitados. Quando necessário, o material deverá ser reposto durante o ano.
2. Ficará a critério dos pais a escolha do material cuja marca não foi sugerida.
3. Pedimos que não sejam adquiridas mochilas e lancheiras sofisticadas.
4. Todo material deverá vir etiquetado ou marcado com o nome completo e a série/ano do
(a) aluno (a) (recomenda-se o uso da caneta para RETROPROJETOR).
5. Marcar o nome completo do (a) aluno (a) no uniforme (Recomenda-se a caneta
ACRILPEN – própria para tecido).
6. O restante do material deverá ser entregue, pelos pais ou responsáveis, à
professora, na sala de aula.
Data e horário de entrega do material: 24/01/02019 (Sala de Aula) das 7h ás 10h
Início das aulas do 2º ano: 28/01/2019 – segunda-feira – Somente para alunos
novos;
Horário normal das aulas para todos os alunos: a partir de 29/01/2019;
Reunião de Pais: 23/01/2019 às 19h- terça- feira – Local: Teatro

