LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2018
MATERNAL I
1 caixa de lápis gizão grosso (12 cores)
1 caixa de hidrocor ponta grossa (12 cores)
3 canetas de retroprojetor de ponta grossa (preto, azul e vermelho)
2 blocões coloridos criativos - tamanho A3
2 blocões brancos para desenho - tamanho A3
2 potes de tintas plásticas para artesanato, 250g - cores variadas
1 cartela grande de adesivo (animais, frutas, flores, objetos, transportes)
25 sacos plásticos tamanho ofício sem furos
2 pacotes de etiquetas Pimaco, folha tamanho carta – brancas -10 folhas
2 potes de massa de modelar SOFT – 500 gramas (qualquer cor)
1 tesoura de plástico para massinha
1 kit de brinquedo para massinha
1 pacote de etiquetas de bolinhas grandes
1 trincha larga ¾ 10ml
1 rolinho para pintura com textura
1 pacote de papel Color Card
1 fantoche
O MATERIAL ABAIXO DEVERÁ SER MARCADO COM O NOME DA CRIANÇA:
2 fotos 3x4 com o nome da criança no verso, dentro de um envelope
1 foto 10x15 com o nome da criança no verso, dentro do envelope
1 DVD-R virgem com envelope de papel
1 tela para pintura – aproximadamente 30cmx25cm
1 camisa branca para pintura – tamanho G infantil ou P de adulto
5 potes de lenços umedecidos
1 sabonete infantil líquido (grande)
3 caixas de lenço de papel
1 pasta Clear Book com 20 sacos
MATERIAL QUE DEVE VIR NA MOCHILA TODOS OS DIAS COM O NOME DA CRIANÇA MARCADO:
2 sacos de pano, com forro em plástico, para roupa usada/molhada e roupa limpa
5 fraldas descartáveis (se a criança usar)
1 cueca ou calcinha
1 tubo de pomada (se a criança usar)
1 pote de lenço umedecido
1 toalha de banho
1 short e 1 camiseta do uniforme ou um short azul e camiseta branca
Agenda Escolar Notre Dame
1 garrafinha de água para uso individual
1 toalha pequena para o lanche

PROJETO LENDO SEM PARAR - No início do ano, enviaremos a listagem para a aquisição dos livros paradidáticos.
PROJETO DE LEITURA COM OS PAIS – Será explicado na Reunião de Pais (02/02/2018).

AGENDE-SE
02/02/2018 – REUNIÃO DE PAIS

1º MOMENTO – AUDITÓRIO
2º MOMENTO – ENCONTRO COM A PROFESSORA NA SALA DE AULA

HORÁRIOS: das 8h às 10h (responsáveis - turno da manhã) das 13h às 15h (responsáveis - turno da tarde)
07/02/2018 (quarta-feira) – INÍCIO DAS AULAS PARA OS ESTUDANTES DO MATERNAL I
Os horários de adaptação serão entregues na Reunião de Pais.

IMPORTANTE
O MATERIAL DO ESTUDANTE DEVERÁ SER ENTREGUE À PROFESSORA DE TURMA NO DIA DA REUNIÃO DE
PAIS PARA QUE A MESMA POSSA ORGANIZÁ-LO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS.

Os itens da lista de material escolar podem ser adquiridos em diversas papelarias e livrarias, como:








Livrarias Saraiva ou no website www.saraiva.com.br - 3572-9870 / Whatsapp 98028-7383
Livrarias da Travessa ou no website www.travessa.com.br - 2537-8409
Copabooks Livraria – Copacabana – Televenda – 2122-479036
Livraria Leitura – www.leitura.com – 3309-4584
Papelaria Ipanema - http://www.ipanemapapeis.com/loja/ - 2523-4485
Nas diversas livrarias da cidade.

