N.R.I. “GATO XADREZ”
EDUCAÇÃO INFANTIL
Rua Paraíba, 94 – Tel. 3237-5432 Pompéia – Santos – CEP. 11.065-430
E-mail - gatoxadrezinterativo@terra.com.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR

-

ANO LETIVO 2017

Escrita – desenho e pintura:
01 caixa de giz de cera Curton
01 pote grande de massa para modelar (Uti-Guti) 500g
01 tubo de cola branca grande (Cascolar)
02 colas Pritt (bastão)
01 pasta de cartolina com ferragem (VERMELHA)
03 envelopes pardos tamanho ofício
10 plásticos tamanho ofício (grosso)
01 caixa de tinta plástica (6 cores)
02 cola glíter colorida
01 caixa de tinta pintura a dedo Acrilex 6 cores
01 pote de tinta guache 250 ml (vermelha)
04 potinho de anilina colorida
Papelaria
200 folhas de papel sulfite A4 REPORT (210x297mm)
02 blocos de desenho A3
04 celofanes transparentes
02 sacos metalizados dourado 30X45 cm
04 E.V.A. (2 amarelos e 2 beges)
01 E.V.A. (brilho verde)
02 cartolinas canson marrom
01 pacote de papel p/ dobradura
02 metros de feltro (verde)
02 metros de fita cetim larga (vermelha)
02 fitas dupla face largas
01 fita crepe
01 durex colorido
Material pedagógico
01 brinquedo pedagógico educativo (adequado à idade)
01 livro de história infantil (somente com imagens)
Arte
01 brocha para pintura
01 esponja
01 camiseta velha
01 pacote de palitos de sorvetes (colorido)

-

MATERNAL I

01 pacote de pregadores
01 pacote de algodão colorido
01 pote plástico retangular transparente com tampa (7 litros)
01 pacote de bexigas coloridas
01 saco de olhinhos (M)
02 lixas 225 x 275 mm
01 rolinho de pintura
01 pincel nº 18
01 tela de pintura 30 x 30cm
01 pacote de argila
Sucata
01 escova de dente (velha)
Botões variados
Sobras de retalhos
03 revistas (observar as gravuras)
03 gibis infantis
Higiene pessoal (atenção! Este material deverá ficar com a criança).
01 escova ou pente p/ cabelo com nome
01 escova de dente c/ protetor com nome
01 cremes dental e 01 sabonete
01 toalha de mão com nome
01 toalha de banho com nome (para período integral) enviar na mochila
01 copo plástico de tampa com nome
02 pacotes ou potes de lenços umedecidos
02 mudas de roupa (enviar na mochila)
02 caixas de lenço de papel
01 guardanapo de pano p/ lanche com nome
01 nécessaire para material de higiene (enviar na mochila)




Atenção
Etiquetar todo o material (menos o que for de papelaria)
Uniformes:

- Tiny’s Sport; Rua João Caetano, nº 79, Telefone: 3237-1208.
- Rafaella Bordados – Rua Napoleão Laureano, nº 5 loja 3 telef. 3251-7643
- Uniforme Santista – WatsApp (13) 99103-4549 – Desiree Favoreto – entrega domiciliar


Observação: Uso obrigatório de tênis preto ou azul marinho




REUNIÃO DE PAIS:
INÍCIO DAS AULAS:

Dia: 31/01/2017 (3ª feira) - das 13h às 14h
Dia: 01/02/2017 (4ªfeira)

