LISTA DE MATERIAIS
2021
NÍVEL II

27
de janeiro

1º Reunião Coletiva de Pais
Às 19h30 no Zoom
O link de acesso para reunião será enviado posteriormente

Inicio das atividades escolares: 4 de fevereiro (quinta-feira)

Materiais a serem entregues nos dias 18 e 19 de janeiro
APOSTILA SISTEMA POSITIVO (vendidos na escola)
01 livro pedagógico de acordo com a faixa etária
01 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária (relacionado à números ou ao alfabeto)
02 cadernos diário escolar
01 pasta trilho vermelha
01 pasta trilho azul
01 estojão de giz de cera com 12 cores
01 estojo tinta tempera guache mettalic colorida c/ 6 cores
03 potes de tinta guache 250 grs. De tampa amarela (laranja, rosa e branco)
01 pote de massa de modelar com 500 grs.
04 tubos de cola bastão
02 blocos de cartonado colorido
04 folhas de emborrachado EVA 60x40cm (salmão, azul, lilás, laranja)
1 metro de TNT (preto e branco) cada
2 metros de feltro (rosa e laranja) cada
1 kg de argila
2 metros de tecido Chita
01 camiseta grande para pintura (usada)
2 revistas usadas tipo Cláudia
10 sacos plástico tamanho ofício
Sucatas
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Materiais a serem entregues no 1º dia de aula
01 estojo com 3 repartições
01 tesoura escolar (Gravar o nome)
01 pincel ref. 815 nº. 10 tigre
05 lápis Evolution
02 borrachas
02 apontadores com depósito
02 canetas marca texto
02 estojo de lápis de cor com 12 cores (longo)
01 estojo de hidrográficas com 12 (grossa)
Creme dental
Escova dental

Materiais que devem permanecer na bolsa diariamente
Agenda (Encaminharemos no 1o. dia de aula)
01 troca de calor
01 troca de roupa de frio
01 par de sapatos
calcinhas ou cuecas
01 necessarie com materiais de higiene (no caso dos aluno integral)
01 toalha para os alunos do período integral.
01 sacola plástica para roupa suja.

Encapar os livros com plástico transparente e colocar etiquetas com o nome da criança
em todo o material, exceto as folhas.
É importante que o material seja entregue na data estipulada.
A agenda deverá permanecer na mochila todos os dias.

Mamãe se tiver em casa alguma fantasia que não é mais usada e puder trazer
para a escola, será importante, pois estará enriquecendo nosso cantinho de
brinquedos dramáticos.

escolaprimeirospassos.com.br

