INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1- Os materiais deverão ser entregues na reunião de pais.
2- Identificar os materiais com o nome do(a) aluno(a) em cada objeto;
3- Para evitar extravios pedimos que coloque o nome do (a) aluno(a) no avesso do uniforme,
principalmente no agasalho;
4- Informamos que materiais de uso pessoal (tesoura, lápis de cor, régua, etc.) podem ser reutilizados de
um ano para o outro e repostos caso necessário;
5- Contato para compra de uniformes: Diamante Malhas 3831-3351 e 99186-0297 R. Antônio Emanuel
Miachon, 242 - Bairro do Lote, Mogi Guaçu - SP, 13840-104;
Cantinho Tricot e Cia 99856-9007 Endereço: R. Srg. Aviador Oswaldo Fernandes, 18 - Centro, Mogi Guaçu SP, 13840-053.
Material escolar:
01 pasta trilho com grampo tamanho A4, papelão plastificado (com 4 plásticos) – Cor azul escuro
01 pasta fina com elástico - cor azul escuro
01 agenda (01 página por dia) – formato 140 mm X 200 mm
01 caderno de 96 folhas brochurão grande de capa dura
01 caderno de desenho grande sem margem - 96 folhas
01 caderno grande de capa dura para Inglês (pode ser do ano anterior)
01 caderno pequeno de capa dura para projeto de leitura (pode ser do ano anterior)
01 caderno grande de caligrafia de capa dura com nome (pode ser do ano anterior)
01 estojo de tecido com 3 repartições
01 caixa de giz de cera
01 caixa de lápis de cor
01 marcador de texto
06 lápis pretos
03 borrachas brancas macias
01 apontador com depósito
01 tesoura escolar sem ponta
02 tubos de cola bastão
02 frascos de cola branca de 90g
01 régua de 30cm (transparente)
01 caixa de tinta guache – 06 cores
01 pincel nº8 (815)
01 avental
02 colas glitter de qualquer cor
01 pacote de lantejoulas
01 pacote de panos multiuso
03 lâminas de E. V. A. (02 verde escuro / 01 verde claro)
02 cartolinas branca
01 bloco de papel Creative Paper A4
200 folhas sulfite A4
01 caixa de sapato encapada
01 Livro de literatura infantil para biblioteca interna da turma (Autores: Ruth Rocha, Tatiana Belinky, Ana
Maria Machado, Eva Furnari, Audrey Wood, Ziraldo, Nye Ribeiro)
01 Gibi novo para biblioteca interna da turma
MENINAS:
01 caneta retro-projetor preto 2.0
01 fita dupla-face
01 fita crepe

MENINOS:
01 cola tekbond
01 durex colorido
01 caixa de clips

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO:

●

Revistas para recorte: Pais e Filhos, Crescer, Casa, Cláudia, Globo Rural, Culinária, Construção,
Gibis (não enviar revistas contendo fotos inadequadas para uso com crianças).

MATERIAL PARA USO E HIGIENE PESSOAL
1 necessaire contendo:
● Escova de dentes, garrafinha de água, toalha de mão, creme dental , uma troca de roupa,
repelente e protetor solar.

