
DATA DA ENTREGA: 15/01/2020,  após a reunião
REUNIÃO DE PAIS: 15/01/2020   -  8h     
INÍCIO DAS  AULAS: 20/01/2020
------------------------------------------------------------------------
02 - Pacotes de penas coloridas
01 - Cx. de lápis de cor 12 cores tipo jumbo
02 - Cxs. de tinta para pintura a dedo
02 - Cxs. de tinta guache 6 cores
01 - Cx. de giz de  cera  – 12 cores –grande e  grosso  
03 - Cxs. de massa para modelar–12 cores  
03 - Cxs. de cola colorida com 6 cores 25g
02 - Estojos de hidrográficas tipo jumbo  – 6 cores                                                                                                                                                                                                                                       
(somente a  tipo jumbo é adequada para esta faixa etária)
01 - Pincel chato - nº 16
04 - Vidros de cola escolar  100g
02 - Fls. de E.V.A.- cores variadas - 1 lisa e 1 estampada
01 - Tesoura sem ponta – gravar o nome 
01 - Estojo para guardar canetinhas
0,50 cm de feltro (cores vivas)
0,50 cm de algodão cru
04 - Blocos  de papel criative 
01 - Pasta plástica fina com elástico
01 - Caderno 48 fls, encapado com contact,, para pregar bilhetes
03 - Cartelas de adesivos
01 - kit de brinquedos para a areia
01 - brinquedo pedagógico adequado à faixa etária
01 - Avental para trabalhos com argila e tinta.
01 - Tela 0,20 x 0,30 para pintura
03  -  Revistas para recorte, com  pessoas, plantas, animais
( crescer, globo rural, etc).
01 - Garrafinha para água, infantil - uso diário
01 - Muda de roupa para ficar na escola (no saquinho etiquetado com o 
nome da criança)

O material deverá estar completo no momento da entrega.

UNIFORME  DIÁRIO: de uso obrigatório
Bermuda azul (para meninos e meninas), camiseta branca com o logotipo da 
escola e o nome da criança na frente.

UNIFORME DA NATAÇÃO: de uso obrigatório
Maiô ou short, touca de banho (todos com logomarca da escola) e boia de 
braço.

ENDEREÇO  PARA  A  COMPRA  DO  UNIFORME:

ADN Uniformes - Av. 85, esq. C/ 136, nº 2269 ( Fundos) - Setor Marista
Fone.: (62)3241-6585.
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