LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2019
MATERNAL II

1 conjunto de hidrocor grossa - 12 cores
1 caixa lápis de cor triangular
1 caixa de giz de cera - 12 cores
1 caixa de giz de cera pastel nacional
1 cartela grande de adesivos (animais, frutas, flores, objetos, transportes)
2 pacotes de 10 etiquetas folha tamanho carta – ref. 6285 Branca
3 pacotes de etiquetas de bolinhas – qualquer cor
2 pacotes de papel Color Card
1 pacote de papel Card Lumi
1 pacote de papel Coleção Eco cores ( textura visual)
2 blocões coloridos criativos – tamanho A3
2 blocões brancos para desenho – tamanho A3
1 kit de cola colorida, 23g - 6 unidades
15 sacos plásticos tamanho ofício sem furos
1 conjunto de caneta de retroprojetor 2.0 - 6 unidades
2 potes de massa Soft – 500gr (qualquer cor)
1 kit de brinquedos para massinha
1 tesoura de plástico para massinha
1 trincha – 3/4 – 10ml
1 pincel 266 nº 18
1 rolinho para pintura com textura
1 jogo pedagógico de madeira adequado à faixa etária (quebra-cabeça até 16 peças; jogo de sequência lógica ; jogo
da memória de letras, números; dominó de cores, formas, animais e frutas).
O MATERIAL ABAIXO DEVERÁ SER MARCADO COM O NOME DA CRIANÇA:
1 tesoura com ponta arredondada pequena – (com o nome gravado) Sugestão de marca: Mundial
2 fotos 3x4 com nome da criança no verso, dentro de um envelope
1 tela para pintura – aproximadamente 30cmx25cm
1 pasta Clear Book com 20 sacos plásticos
1 sabonete líquido
2 caixas de lenço de papel
3 potes de lenços umedecidos

MATERIAL QUE DEVE VIR NA MOCHILA TODOS OS DIAS
1 short e 1 camiseta do uniforme ou 1 short azul e camiseta branca
1 calcinha ou cueca
Toalhinha para lanche
Agenda escolar ND
1 garrafinha de água para uso individual

PROJETO LENDO SEM PARAR - No início do ano, enviaremos a listagem para a aquisição dos livros paradidáticos.

AGENDE-SE
05/02/2019 (terça-feira) – REUNIÃO DE PAIS

– 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)

06/02/2019 (quarta-feira) – INÍCIO DAS AULAS PARA OS ESTUDANTES DO MATERNAL II
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:
1) Leitura

Whatsapp 98783-6974 – E-mail: n.america.atend@leitura.com.br –
Televendas 2583-1689 - Instagram @leiturarj

2) Saraiva

www.saraiva.com.br/notredameipanema - Televendas 4003-3390 Whatsapp 98028-7383 – E-mail: nyccescolar@saraiva.com.br

3) Travessa

www.travessa.com.br - Televendas 2537-8409

4) Copabooks Copacabana – Televendas 2247-9036
5) Nas diversas livrarias da cidade

