LISTA DE MATERIAL 2020 - GRUPO 2
Material deverá ser entregue nos dias 03,04 e 05 de fevereiro.
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Apontadores com depósito etiquetado com o nome do aluno para lápis grosso
Baldinho de areia - com pá e peneira
Bloco de papel canson a3
Blocos criativos a4 romitec (em 8 cores)
Borracha de boa qualidade
Caderno de desenho grande
Caixa de cola colorida
Caixa de lápis de cor jumbo triangular (12 cores) (grande ou 2 - pequena) faber castell/bic
Caixa de lenço de papel
Camiseta para pintura
Cartela de adesivo
Cartolina branca
Colas líquidas – 110 gramas
Copo de plástico sem tampa (com o nome)
Envelopes a4 branco (não colocar identificação)
Estojo de canetinha (de boa qualidade)
Folhas de e.v.a. Qualquer cor sendo (01 folha lisa e 01 folha estampada)
Lápis grafite jumbo (grande) de boa qualidade
Massas de modelar uti guti 500 gramas
Pacote de bexiga (de boa qualidade nº09) qualquer cor
Pacote de lenço umedecido
Pacote de palito para churrasco
Pacote de papel sulfite a4 com 100 unidades brancas
Pacote de perfex
Papel crepom
Pasta com elástico grossa
Pote de tinta guache
Rolo de fitilho
Rolos de fita kraft larga
Super cola de e.v.a instantânea seca rápido
Tesoura sem ponta (marca tramontina – com nome gravado)
Tintas p.v.a. (acrilex)

Observação:
* todos os cadernos deverão vir encapados, etiquetados com o nome completo;
* os demais materiais deverão vir identificados;
* os livros didáticos não deverão ser encapados só etiquetados;
* trazer uma camiseta tamanho adulto para ser usada na aula de arte;
* os cadernos de capa dura não necessitam ser encapados.
Livros para o ano letivo de 2020 – GRUPO 2
Atenção: os kits de livros FTD estarão disponíveis pelo site: ftdcomvoce.com.br.
 KIT SISTEMA DE ENSINO TRILHAS EDUCAÇÃO INFANTIL – 4 ANOS - EDITORA
FTD.
Preço de tabela r$299,00 / preço no site r$282,00.


INGLÊS EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL II – BIG JUNGLE FUN 2 – RICHMOND.
(Vendido Na Escola Ou Na Editora Moderna)
Preço de tabela r$ 139,00 / preço escola r$ 118,15.
Continua atrás.

Somente para alunos do integral
Todos os materiais do aluno deverão estar identificados.
(estes materiais deverão ser entregues somente no 1º dia de aula diretamente para
professora do integral)
01
Brinquedo para deixar no integral (boneca/carrinho) pode ser usado em bom estado.
01
Caixa de cola colorida
01
Caneta marcadora permanente – preto
01
Cobertor – solteiro
01
Escova de dentes – infantil
01
Estojo para material de higiene bucal
01
Fita kraft – larga
01
Fronha
01
Lençol – com elástico
01
Pacote de bexiga nº 9 boa qualidade
01
Pacote de lenço umedecido – 48 lenços
01
Pacotes de papel - sulfite – branco
01
Pasta grossa com elástico
01
Pote de massa de modelar – uti guti – 500 gramas
01
Toalha de boca (opcional)
01
Travesseiro
01
Tubo de cola líquida – 100 gramas
01
Tubo de creme dental – infantil

