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Uso Individual



Língua Inglesa – Programa Bilíngue
Os livros serão entregues aos alunos, no início do
ano letivo



1 caderno pequeno (capa dura 96 folhas)

1 toalhinha de mão identificada com o nome da criança
(manter na lancheira)
1 pasta de elástico (fina)
1 estojo com escova de dentes e creme dental
(identificado, fica na mochila)
1 pacote de lenço umedecido (de sua preferência)
1 headpfhone infantil simples (para aula de
informática)
1 lousa branca (medida 60x40)
1 pilot para lousa de cada cor: azul ,vermelho, verde,
amarelo

Uso Coletivo
































1 tesoura sem ponta (cabo preto)
1 rolo de fita crepe GROSSA
2 pacotes de cartolina dupla face (Tamanho A4)
2 tubos de cola 90 g (sugestão: Cascorez)
2 jogo: Quebra-cabeça com 24 peças e 1 jogo de
encaixe
2 caixas de pilot grosso (JUMBO TRIANGULAR KIT 12
CORES)
3 caixas de lápis de cor (Sugestão: Faber Castell ou
Norma)
20 botões (grandes)
3 pacotes de papel A4 colorido
1 pacote com 500 folhas de papel A4 (75 g/m 2)
2 pacotes de papel dupla face Lumi
EVA: 1 vermelho, 1 amarelo, 1 azul, 1 verde,
1 marrom e 1 laranja
4 folhas de EVA com glitter (vermelho e verde)
1 metro de TNT (qualquer cor)
1 bambolê
1 metro de tecido estampado
1 folha de papel cartão (decorada)
1 pacote de papel cartão (decorado)
1 caneta para tecido
5 folhas de papel fotográfico
2 rolos de durex (colorido)
1 metro de tecido cru
1 cola líquida de silicone
1 vidro de guache
2 refis de cola quente (FINOS)
1 metro de fita de cetim
1 novelo de lã
(sugestão:preto/amarelo/vermelho/laranja)
10 botões decorativos (flor, carrinho, bola...)



Livro
Coleção: Sentimentos e Emoções – Autor: James
Misse
O que cabe no meu mundo (valores) Editora: Bom
Bom Books
Coleção: O mundinho – Ingrid Biesemeyer
Bellinghasen
Coleção: Todd Parr

Atenção!
As aulas terão início, no dia 05 de fevereiro de 2020
As professoras estarão, no dia 04 de fevereiro, das 15h
às 17h, preparando as salas e recebendo o material.
HORÁRIO DAS AULAS:
Entrada: 12h50min
Saída: 17h20min
Para os alunos novos, o horário de saída dependerá da
adaptação de cada criança
Sejam bem - vindos!
Favor entregar todo o material no dia marcado para
melhor organização.
Obs: Todo o material de uso individual deverá ser
etiquetado com o nome do(a)aluno(a).

Seja bem - vindos!

