“A escola que seu filho merece”

2018 - LISTA ANUAL DE MATERIAIS – MINI-MATERNAL II
Material de papelaria
Material Individual
01 agenda personalizada da escola
(fornecida no 1º dia de aula).
01 avental escolar para atividades de artes
(faz parte do uniforme).
01 caixa de giz de cera -Meu primeiro giz Acrilex com 6 unidades.
01 estojo de canetinhas grossas –12 cores.
01 tudo de cola branca 250g (de boa
qualidade).
01 caixa de lápis de cor triangular jumbo com 12 cores.
01 caixapolionda transparente (do tamanho
da caixa de sapato – para armazenamento
do material individual).
01 Sacolinha de higiene (faz parte do
uniforme).

01 instrumento musical (escolher: chocalho,
pianinho, tambor ou pandeiro).
01 jogo de montar de peças grandes.
01 livro de história infantil – Capa dura com
figuras grandes.
01 caixa de cola colorida (6 cores).
02 color set.
02 folhas de papel camurça.
01 novelo de lã.
01 pacote de algodão colorido (bolinhas).
02 pacotes de palitos de sorvete.
200 folhas de sulfite A3 (brancas).
200 folhas de sulfite A4.
06 pacotes de massinha (marca utti-gutti).
01 rolo de barbante.
01 rolinho pequeno de pintura.
01 pacote de argila – 500g.
01 tela de pintura 20cmx30cm.
02 guaches de 250ml.
02 EVAs (grossos).
01 fita crepe.
02 crepons.
01 bola de plástico (tamanho de bola de
futebol).
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Observações Importantes:
1. Os materiais que não estão especificados poderão ser de qualquer cor, forma ou espessura;
2. Os pais que optarem pela entrega do material de papelaria (e não o pagamento da taxa anual
descrita em contrato) deverão fazê-lo (impreterivelmente) até o dia 30/01/18;
3. Os livros didáticos poderão ser adquiridos (com condições especiais) na livraria Bookfair, que
estará na Unidade I do dia 11 ao dia 30 de janeiro/18;
4. Os materiais entregues serão protocolados e o responsável receberá uma guia do comprovante
de entrega;
5. É importante a identificação com nome e turma do aluno em todos os materiais;

