Lista de Materiais 2017 – 1º ano
02 cadernos brochurão capa dura com 96 fls

01 crachá

01 caderno brochurão capa dura com 48 fls

01 pasta polionda azul 2cm

01 caderno de desenho capa dura com 60 fls

01 material dourado de madeira

01 cj.de canetas hidrográficas (12 cores) Faber

01 caixa organizadora mini branca

01 caixa de lápis de cor (24 cores) Faber Castell

02 gibis

01 caixa de giz de cera curton (12 cores)

02 revistas usadas para recorte

03 lápis preto HB nº02

01 jogo pedagógico (6 anos)

01 borracha macia

01 caixa de colorida (6 cores) Acrilex

01 apontador com depósito

01 caixa de pintura a dedo

01 tesoura sem ponta

02 cx. de massa de modelar (6 cores) Uti Guti

01 estojo com 3 divisões

06 bastões de cola quente grosso

01 régua de silicone 30cm

01 pacote de papel color cards estampado

01 cola bastão (40g) Pritt

02 potes de tinta plástica para artesanato

01 cola líquida (110g) Tenaz/Bic

04 fls EVA preto

plástico para carteira azul escuro (70cm x 70cm)

04 fls EVA estampado

01 tela 20cm x 30cm

500 fls sulfite

01 ábaco

02m de TNT branco alt.1.40

20 sacos plásticos A3

01 pincel chato nº 04, 06 e 08

Livros:
1º Semestre: O desejo se torna realidade
Organizador: Todo Livro/ Editora: Todo Livro

01 escova de dentes simples
02 creme dental sem flúor
01 pote de lenço umedecido

2º Semestre: O Pequeno Príncipe
Autor:
Editora: Todo livro
kit Higiene:
01 camiseta de adulto usada (para as aulas de artes)
01 squeeze

Observações: Todos os materiais deverão vir identificados e os cadernos com etiquetas.
O aluno deverá trazer todo o material entre o dia 09.01.2017 à 20.01.2017
 Enviar produtos de boa qualidade e com selo do Inmetro. As marcas são sugestivas.
Você encontra esses materiais e livros na papelaria abaixo:

