LISTA DE MATERIAL – GRUPO 4 – PRÉ 2019


ENTREGAR OS MATERIAIS NO 1º DIA DE AULA PARA QUE POSSAMOS ORGANIZÁ-LOS;



CASO SEJA NECESSÁRIO, ALGUNS MATERIAIS DE USO PESSOAL DEVERÃO SER REPOSTOS NO 2º

SEMESTRE;


APENAS OS MATERIAIS DE USO PESSOAL DEVEM SER IDENTIFICADOS COM O NOME DO ALUNO, OS

DEMAIS SERÃO UTILIZADOS COLETIVAMENTE.

MATERIAIS ESCOLARES:



4 lápis grafite, 1 borracha branca e 1 apontador com depósito;



1 caneta permanente;



1 fita dupla face;



1 durex PVC largo transparente;



1 caixa de lápis de cor de 12 cores triangular (de boa qualidade);



1 pacote de palito de sorvete;



1 pote de sorvete vazio;



1 caixa de giz de cera;



1 caixa de giz pastel;



2 metros de algodão crú;



1 pen drive;



1 caixa de caneta hidrocor com 12 cores ponta vai e volta;



1 tesoura de metal sem ponta de boa qualidade (colocar nome);



2 potes de 500g de massa para modelar soft (de boa qualidade);



1 pacote de sulfite branco - tamanho A4;



1 caderno para desenho A4 (colocar nome);



1 bloco de papel criativo colorido A3;



1 bloco de papel criativo colorido A4;



1 bloco de papel para desenho branco ou creme (tipo Canson) A3;



1 bloco de papel para desenho branco ou creme (tipo Canson) A4;



1 tubo de cola branca 500ml – (de boa qualidade)



1 cola bastão 20g (boa qualidade);



1 estojo de aquarela (de boa qualidade) – A criança que já tiver, poderá reutilizar;



1 pasta polionda com alça (grossa) na cor verde;



1 estojo;



1 fita crepe;



1 prancheta de madeira;



2 sacos plásticos tamanho A3 (grosso);



4 potes de tinta guache – vermelho, amarelo, azul e magenta;

TODOS OS ALUNOS RECEBERÃO GRATUITAMENTE AGENDA ESCOLAR DA COOEDUBA QUE DEVERÁ
SER UTILIZADA DURANTE ANO LETIVO DE 2019



1 pincel fino n°4;



1 pincel n° 815 18;



2 gibis;



4 anilinas – cores variadas;



Pasta em L transparente (para aula de inglês, identificada com o nome);



1 caixa com 5 unidades de carvão vegetal;



4 folhas de papel vegetal sem margem;



1 rolo de barbante;



1 esponja

MATERIAIS DE USO PESSOAL

(Importante identifica-los com o nome do aluno)


1 repelente infantil;



1 protetor solar;



1 estojo contendo: 1 escova de dente, 1 creme dental e 1 toalha de mão;



1 caneca de plástico;



1 avental de plástico para artes;



1 foto 3X4.

LIVRO DIDÁTICO:



Projeto Presente – Educação Infantil- Linguagem – Vol. 3 – Editora Moderna

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1- Manter na mochila um saco impermeável para as roupas sujas;
2-

Enviar diariamente uma lancheira contendo: lanche, 1 fruta e um paninho para forrar a mesa;

3- Enviar diariamente uma mochila contendo roupas extras para o dia e 1 toalha.

Afinal, somos uma cooperativa...

TODOS OS ALUNOS RECEBERÃO GRATUITAMENTE AGENDA ESCOLAR DA COOEDUBA QUE DEVERÁ
SER UTILIZADA DURANTE ANO LETIVO DE 2019

Estamos construindo kits para as brincadeiras de “faz de conta” e juntando acessórios (colares, pulseiras,
perucas...) e itens eletrônicos usados em bom estado, mas que não funcionam mais (teclados, calculadoras,
celulares, telefones...), bem como, revistas e jornais.
Agradecemos caso puderem colaborar!

TODOS OS ALUNOS RECEBERÃO GRATUITAMENTE AGENDA ESCOLAR DA COOEDUBA QUE DEVERÁ
SER UTILIZADA DURANTE ANO LETIVO DE 2019

