PRÉ - ESCOLA – IDADE 5 ANOS
Observações importantes
1 – É fundamental que todos os materiais de uso individual estejam identificados com nome e
turma do aluno, inclusive todos os lápis, canetinhas, estojos, etc.
2 – De 18 a 22 de fevereiro, a professora estará agendando entrevistas com os pais no horário
das 13h e 30min às 17h.
3 – O início das aulas em 2019 para os alunos da Educação Infantil,
Infantil será no dia 25 de
fevereiro. Nesta semana de adaptação os alunos sairão às 16hs.
4 – O material assinalado
alado com (*) é de uso coletivo e deverá ser entregue
entregue a professora até o dia
01 de março. Os demais materiais ficarão na mochila da criança retornando para casa
diariamente.
5 – Os papéis A3 não deverão ser enrolados.
6 - A lista dos livros
vros de literatura 2019 será entregue na 1ª reunião de pais.

Lista de material
1. Apontador c/ depósito e borracha macia (branca)
2. Caderno de desenho c/ capa dura – com nome
3. Hidrocor com ponta grossa – conj. c/ 12 cores
4. Cola escolar em bastão
5. Cola líquida 500gr
6. *Giz
Giz de cera tipo curto (cx. c/12 cores)
7.. *Jogo pedagógico adequado para a idade
8. * Papel contact transparente
9. Lápis de cor (cx. c/ 12 cores))
10. Lápis preto n° 2
11*
* Cola colorida cx c/ 06 cores + cola gliter
12*
* Massa de modelar c/ 12 cores
13.* Papel A4 (ofício branco ou colorido)
14.* Papel A3 branco +colorido
15. *Pasta
Pasta com elástico tamanho A4 (fina)
16.*Pincel
.*Pincel p/ pintura ponta achatada (n° 12, 14 ou 16)
17. Tesoura escolar s/ponta
18. * Pote de tinta guache 250ml (cor:
(
verde,, vermelho, amarelo, azul, preto ou branco)
branco
19. * Revista em bom estado
20. *Livro
Livro simples de história infantil
21. Toalhinha ou jogo americano p/ lanche
22. Lancheira
23. *Papel colorset A4
24. *Cola glitter (cor livre)
25.. * Folha de E.V.A liso (verde, vermelho, amarelo, azul, preto ou branco)
26. * Saco plástico com furo + palito de churrasquinho
27. Estojo + palito de picolé
28. * Papel crepom (qualquer cor)
29. * Papel Color Set (verde, vermelho, amarelo, azul, preto ou branco)
30.. Toalha p/ mãos (com identificação)

“ Renova-se a esperança
Nova aurora a cada dia
E há que se cuidar o broto
Pra que a vida nos dê flor e fruto. “ ( Wagner Tiso e Milton Nascimento)

AGUARDAMOS VOCÊ EM 2019!
2019

Qd
01
01
01
02
02
01
01
01 m
01
02
01
01
100fls
10fls
01
01
01
02
01
01
01
01
10fls
01
01
01
01
01
01
01

