“ACREDITANDO NA EDUCAÇÃO E FAZENDO ACONTECER”

LISTA DE MATERIAIS/2019
TURNO
TURNO INVERSO – t3 - TARDE
MATERIAL PARA USO PESSOAL DE HIGIENE

02 borrachas
01 apontador com reserva
01 régua
02 refis de cola quente
01 rolo de fita crepe
01 pacote de folhas A3
01 caixa de cola colorida- 6 cores
01 retalho de tecido
02 Pacotes de Folhas Coloridas tamanho A4
02 pacotes de miçangas
01 Carretel Linha Pequena
01 pacote de palitos de churrasquinho

01 ESTOJO OU SACOLA CONTENDO








01 escova dental
01 tubo de creme dental
01 pente ou escova de cabelos
01 toalhinha de mão
A agenda personalizada da Escola e
o uniforme são de uso obrigatório.
Todo o material deverá ser entregue
com o nome do aluno, na primeira
semana de aula.

Material para hora do descanso
para aluno que necessita dormir
depois do almoço
01 lençol pequeno
01 cobertor pequeno
01 travesseiro ou almofada
01 sacola de TNT com nome do
aluno (para as roupas de cama)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:





Todos os materiais serão conferidos pela professora e os faltantes,
solicitados;
Todos os materiais de uso diário devem ser identificados com o
nome da criança;
Eventualmente, outros materiais poderão ser solicitados ao longo
do ano letivo;
O material do Turno Inverso deverá vir separado, identificado e
entregue diretamente à professora do Turno Inverso, no 1º dia de
aula do Turno.

Materiais para entregar
02 gibis
02 Revistas Recreio
100 folhas de desenho A4
10 folhas de desenho A3
01 tubo de cola branca
01 pasta plástica com elástico
01 tesoura pequena sem ponta
01 caixa de lápis de cor grande 12 cores
01 conjunto de canetinhas 12 cores
01 cola para E.V.A
04 folhas de E.V.A tamanho A3 – cor livre
02 rolos de fita parda Scoth 3M
03 metros de fita mimosa
01 cola gliter 90g
01 cola bastão – tamanho grande
01 caixa de tinta tempera com 6 cores
01 pincel nº10
02 lápis de escrever

Início do Turno Inverso
Dia 04 de fevereiro de 2019, às 7h30

