LISTA DE MATERIAL 2018

Pré 2
Livro: Novo Brincando com as Palavras (2 – Educação Infantil)
ISBN 978-85-10-05277-1 (aluno)
Editora do Brasil
Livro: Novo Brincando com os Números (2 – Educação Infantil)
ISBN 978-85-10-05273-3 (aluno)
Editora do Brasil
03 cadernos pequenos, capa dura (50 folhas)
01 caderno pequeno, capa dura (100 folhas)
01 estojo completo com:
lápis de cor
lápis preto nº 2 (não é permitido o uso de lapiseira)
borracha
apontador com depósito
01 pincel nº10
01 caderno de desenho grande (100 folhas)
02 gibis (Turma da Mônica)
02 revistas para recorte (Época, Caras, Veja, Claudia)
01 pasta polionda com elástico (20mm)
01 tesoura sem ponta
02 colas líquidas grandes
01 cola em bastão grande
01 tela para pintura (22cmX16cm)
01 guardanapo para apoiar o lanche (deverá ser trazido diariamente na lancheira)
02 caixas (grandes) de lenço de papel
01 copo plástico (ficará na mochila)
01 avental para atividade de pintura (ficará na mochila)
01 Necessaire contendo: Escova de dentes + 4 cremes dentais + toalhinha.
A necessaire deverá ficar na mochila da criança diariamente
Atenção: Todo o material deverá ser etiquetado com o nome da criança e os cadernos e livros
encapados com plástico xadrez verde e branco. O material poderá ser entregue às professoras no dia
26/01/2018, sexta-feira, no horário das 9h às 11h.
1ª Reunião de Pais e Mestres – 31/01/2018, quarta-feira, às 9h (para pais de alunos matriculados no
período da manhã) e às 14h (para pais de alunos matriculados no período da tarde).
Início das aulas em 2018: 01 de Fevereiro - quinta-feira.
A lista de material poderá ser adquirida no local de preferência. Como sugestão, indicamos:
"Multi Center Papelaria e Informática"
Rua José Bacarelli, 191 – Vila Campesina – SP
3651-7230 / 3651-7232 (fax)
e-mail – vendas@multicenterpapelaria.com.br

"Papelaria Dan & Digo Ltda - ME"
Av. Bolonha, 17 - Jaguaré - SP
3719-3704 / 3719-5065 (fax)
e-mail - dandigo@ig.com.br

