Lista de Material – 2019
K5 (5 anos)
01 caderno de desenho sem margem com 50 folhas e capa dura
01 pasta azul com elástico (polionda escolar 315x226x35mm)
01 tesoura pequena sem ponta Mundial ponto vermelho (se a criança for canhota comprar tesoura
específica)
01 estojo escolar grande com zíper e duas divisórias
01 estojo escolar grande, para canetinhas
02 borrachas macias
03 colas brancas 90g
02 tubos de cola bastão 40g
03 lápis pretos nº2 Jumbo
02 jogos de canetas hidrográficas grossas, 12 cores
01 caixa de lápis de cor triangular “Jumbo”, com 24 cores, com apontador
01 caixa de giz de cera 15 cores
01 estojo de tinta aquarela
01 caixa de jogo de baralho
01 pincel chato amarelo 815 n° 24
01 pincel chato amarelo 815 n° 16
01 mochila média
01 lancheira
01 toalha 30 cm x 20 cm para o lanche
01 nécessaire pequena, que caiba dentro da lancheira, com escova de dente e creme dental.
01 garrafinha de plástico para água
01 camiseta grande, tamanho adulto, para as aulas de Arte
01 almanaque com desenhos para colorir da preferência do aluno
01 toalha para enxugar as mãos, que será trocada semanalmente
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OBSERVAÇÕES
O material deverá estar identificado com o nome da criança e, preferencialmente, ser
entregue na secretaria da escola no dia 24/01/19, quinta-feira, à Rua Airosa Galvão n⁰127.
Lembramos que os livros e o caderno deverão estar encapados com contact transparente.
O uso do uniforme é obrigatório e esse também deverá estar identificado com o nome da
criança, principalmente, os agasalhos.

