LISTA DE MATERIAL 2017

EDUCAÇÃO INFANTIL
INFANTIL I
MOCHILA CONTENDO:







01 avental.
01 muda de roupa (de preferência outro uniforme).
01 bolsinha contendo: 01 creme dental e 01 escova de dente
01 toalha de mão.
01 caneca com nome gravado

OUTROS MATERIAIS:

















01 tesoura sem ponta com nome gravado
03 lápis pretos e 01 borracha branca (para ficar na escola)
03 pastas de trilho transparentes.
01 pasta catálogo com 50 plásticos grossos.
01 pasta vermelha de polietileno fina com elástico.
01 pasta plástica polionda vermelha (2cm).
02 caixas de lápis de cor 24 cores.
01 estojo de caneta hidrocor grossa, com 06 cores.
02 revistinha em quadrinho nova.
02 revistas grandes usadas (Cláudia ou Caras).
01 jogo de encaixe com peças plásticas ou quebra cabeça com até 50
peças resistentes.
01 fantoche.
02 brinquedos de para uso coletivo (carrinho, bonecos, panelinhas, entre outros)
01 Livro de literatura infantil, de acordo com a faixa etária, encapado
com plástico transparente
01 caderno de desenho grande, com espiral e capa dura (96 folhas)

INÍCIO DAS AULAS
06 de fevereiro de 2017
REUNIÃO DE PAIS
03 de fevereiro às 7h30 (turno matutino)
03 de fevereiro às 14h30 (turno vespertino)

LIVRO DIDÁTICO:
Título: Projeto Apis—Educação Infantil 2
Autores: Dante e Noemi
Editora: Ática
OBSERVAÇÕES:
 TODO MATERIAL DEVERÁ SER ETIQUETADO COM O NOME DO ALUNO

E ENTREGUE NA REUNIÃO DE PAIS.
UNIFORME:
 Camisa com manga (unissex)
 Camisa de Educação Física sem manga (unissex)
 Camisa com manga longa (unissex)
 Bermuda em tactel (masculino)
 Bermuda ciclista helanca (feminino)
 Calça tactel (unissex)
 Calça tradicional de brim (feminino e masculino)
 Casaco em tactel ou moleton azul-marinho (unissex)
 Jaleco branco de manga comprida de algodão com nome
 Tênis de cor discreta

Não será permitido o uso de calça jeans, casaco que não
seja o adotado pela escola, bem como chinelos, sandálias e botas.

