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500 fls de papel sulfite A4 branco
1 pacote novaprint 21 cores A3
3 cartolinas brancas
4 folhas de papel color set (1 azul, 1 vermelho, 1 verde e 1 amarelo)
4 folhas de papel crepon (1 azul, 1 vermelho, 1 verde e 1 amarelo)
3 folhas papel camurça
4 placas de eva vermelho
1 rolo de barbante
4 rolos de fita crepe grande
2 rolos de dures largo transparente
1 pacote de palito de sorvete
2 metros TNT VERDE
2 marcadores de lousa branca (azul) Board Master
2 guaches 250g verde
MATERIAL PESSOAL
1 caixa de lápis de cor 24 cores
1 caixa de giz de cera (12 cores)
1 tesoura sem ponta
5 lápis grafite
2 borrachas brancas macias
1 apontador com depósito
2 potes de massa de modelar (Super Soft)
2 tubos de cola líquida branca
2 tubos cola bastão
1 pincel para pintura chato n° 16
1 caixa de canetas hidrográficas 12 cores grossa
1 caderno de desenho grande 100 folhas
1 caderno de brochura 100 folhas capa dura VERDE
1 pasta polionda 2cm VERDE
2 livros de história editora Todolivro nível 1 (qualquer título)
2 placas de alinhavo
2 placas de sequência
1 avental para aulas de artes
1 necessaire para escova de dentes e toalha
1 escova de dentes
1 tubo de creme dental infantil
1 toalhinha de mão
Todo material de uso pessoal deverá ser etiquetado
O material deverá ser entregue completo para conferência, em sacolas ou caixas com o nome da criança bem
visível.
Data de entrega 10;11 e 12 de janeiro/18

As listas estão disponíveis nas papelarias:
- Papelaria Sol – Av. Mutinga, 548
- Papelaria Mashop – Av Mutinga, 1.780
- Papelaria Jabuti – Rua Miguel Pereira Landim, 151 – Vila Jaguara
*Os livros da Editora TodoLivro estão disponíveis nas Papelarias Jabuti e Mashop.

