LISTA DE MATERIAIS PARA O ANO LETIVO DE 2017

INFANTIL 2
 02 Ecolápis triangular Jumbo;

 01 estojo de tinta guache lavável;

 01 borracha macia Dust Free (Faber Castell);

 02 pincéis chatos nº 10;

 01 estojo com 03 repartições;

 01 pacote pequeno de lantejoulas (cores variadas);

 01 tesoura de ponta redonda de boa qualidade (com o  02 tubos de cola glíter (01 prata e 01 dourada);
nome gravado);

 01 caixa de cola colorida;

 03 tubos de cola (grande);

 08 folhas de E.V.A.(cores lisas e variadas)

 01 caixa de Ecolápis de cor jumbo longo.
 01 apontador com depósito Tubo Jumbo;
 01 caixa de Ecogiz de cera (corpo de madeira);
 01 jogo de canetas vai e vem (12 cores);

 500 folhas de sulfite;
 100 folhas de sulfite colorido;
 02 pacotes de papel canson;
 04 refis de cola quente finos;

 Revistas para recorte;

 01 avental para as aulas de Arte (terá disponível para

 02 potes massa de modelar de boa qualidade (500g) Soft; venda na escola);
 01 caixa de clipes;

 01 estojo pequeno para material higiênico contendo:

 01 pasta com elástico 2 cm;

uma toalha de mão, escova de dente e creme dental;
 01 mochila contendo uma troca identificada de roupa
do aluno;
 01 lancheira, 01 garrafinha para beber água e 01 toalha
para forrar a mesa;

OBSERVAÇÕES:
 Organizar e identificar no estojo: lápis de cor, canetinha, lápis, borracha, cola
líquida e bastão, tesoura e apontador.
 Identificar todo o material a ser entregue.
RECADO AOS PAIS
Estamos também educando nossos filhos quando fazemos com que entendam
que devemos preservar, cultivar e saber dar valor a tudo que adquirimos.
Agindo assim, estamos preparando um (a) “filho (a)” melhor para o mundo.
Assim sendo, procure reaproveitar o material que sobrou. Lave as mochilas,
aponte os lápis, etc., enfim, reaproveitem ao máximo.
Isto é lição de cidadania.

