Materiais Avulsos (Pessoal) para ficar na mochila

LISTA DE MATERIAL PESSOAL DO ALUNO – INFANTIL 2 e 3
01 - Lápis preto;
01 - Borracha branca;
03 - Tubos de cola líquida 90 gramas;
01 - Cola em bastão 90g;
03 - Potes de gliter;
01 - Caixa de giz de cera;
02 - Potes de massa de modelar – 500g;
01 - Estojo com zíper;
01 - Pincel nº 14;
01 - Camiseta Nº 14 (usada);
01 - Revista para recorte;
01 - Pasta fina com elástico;
01 - Caixa de cola com gliter;
01 - Bloco de papel criativo;
01 - Bloco de papel Canson branco (gramatura 200);
01 - Caixa de sapato encapada ou Caixa organizadora de 8 litros;
02 - Potes de tinta guache - 250g (cores diferentes);
01 - Caixa de lápis de cor;
01 - Conjunto de caneta hidrocor;
Retalhos de tecidos, novelos de lã e botões.

Kit de Higiene Pessoal
03 - Pacotes de lenço umedecido;
01 - Sabonete líquido;
03 - Caixas de lenço de papel;
01 - Protetor Solar;
01 - Estojo para colocar o material de higiene, com o nome do aluno.

01 - Roupa extra para emergência: camiseta; calcinha/cueca; meia; calça
ou bermuda com nome (que deverá ficar na mochila);
01 - Garrafinha para água;

OBS: Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e série do aluno,
inclusive lápis de cor, preto, borrachas, canetinhas e tesoura.
* Material de uso diário, sujeito à reposição quando solicitado pela escola.
* As apostilas serão entregues na sala do(a) aluno(a), após confirmação do
pagamento, no 1º dia de aula.
* Os uniformes também deverão ter nome e série do aluno.

MATERIAL DIDÁTICO PARA 2022
INFANTIL 2 - R$ 413,40
INFANTIL 3 - R$ 720,80

As informações referentes à loja virtual para aquisição dos
materiais didáticos (apostilas) serão encaminhadas posteriormente.

