# Educamos com VALORES que marcam nossa HISTÓRIA
Material individual (deverá estar identificado)








01 estojo com 3 divisórias;
01 lápis preto de escrever;
01 tesoura sem ponta para recortar papel
(Tramontina ou Mundial) inox (observar canhotos);
01 conjunto de hidrocor GROSSA 12 cores ;
01 caixa de lápis de cor JUMBO TRIANGULAR (12 cores);
01 caixa de giz de cera GRANDE/TRIANGULAR (12 cores);;
01 apontador jumbo e 01 normal;

Material de uso coletivo (Não precisa identificar)


01 tesoura sem ponta para massinha de modelar
( pode ser bem simples);
 05 potes de massa de modelar Soft (cores diferentes);
 Acessórios para brincar com a massinha
( Formas, espátulas, rolinho, etc...);
 01 pincel grosso-chato nº 14;
 40 folhas de desenho 180g/m²- A3 encadernadas
na horizontal, com capa plástica transparente;
 50 folhas de desenho A3 (180 gr);
 50 folhas de desenho A4 (180 gr);
 25 folhas de ofício COLORIDAS A4 (azul ou verde);
 100 folhas de ofício A4;
 01 lixa de MADEIRA (marrom);
 02 DVDs ;
 01 caneta retroprojetor preta ponta fina;
 01 caneta de retroprojetor ponta grossa
(opções de cores preta, vermelha, azul...);
 25 colheres descartáveis;
 25 garfos descartáveis;
 100 copos descartáveis;
 20 pratos descartáveis de plástico pequenos branco;
 02 potes de SORVETE vazio (Branco);
 01 bloco de colorset A3 (180 gr);
 01 bloco de colorido criativo cards
325mm x 235mm (120 g/m²);
 02 refis de cola quente-fina;
 02 colas glitter furta cor;
 01 cola glitter (vermelho, dourado, prata ou verde);
 01 durex largo – transparente;
 01 fita madeira;
 01 conjunto de cola colorida (06 cores);
 04 saquinhos plásticos A3 transparente;
 04 saquinhos plásticos A4 transparente;
 02 folhas de papel laminado de cores diferentes;
 01 pacote de pelotine colorido;
 05 envelopes brancos tamanhos A3;
 01 pacote de lacinhos de tecido;
 01 conjunto de cola colorida ( 6 cores);
 30 botões sem pé (da mesma cor e tamanho);
 20 pratos de papelão fundo branconº03 ou 05;
 01 pacote de lantejoulas ( grandes);
 04 colas líquidas (tenax ou cascolar grande);

www.ces.g12.br




















02 pacotes de olhinhos articulados (médios/grandes);
01 pacote de palito de picolé colorido;
01 pacote de palito de picolé sem cor;
01 rolo de fitilho;
01 pacote de pano multiuso;
01 bambolê (de boa qualidade);
02 potes de tinta 250 ml (duas cores diferentes);
02 folhas de E.V.A grande (cores diferentes);
01 folha de Eva com glitter (grande);
01 folha de E.V.A fantasia (grande);
02 pacotes de figurinhas adesivas (coração, estrelas ,smiles);
01 pacote de canudo;
02 metros de T.N.T;
02 rolos de papel crepom (cores diferentes);
02 celofanes (cores diferentes);
01 organizador de plástico (30 litros);
01 esponja de louça.
01 pacote de bolinhas de algodão branco;

BRINQUEDO PARA FICAR NA ESCOLA
 01 kit praia (balde e pá);
 MENINOS:
 01 carrinho de boa qualidade;
 01 kit dinossauros oukit animalzinho;
 MENINAS:
 01 boneca bebê;
 01 kit frutinhas ou kit verdurinhas;
FOTOS
 01 foto atual da criança (apenas 10X15 na horizontal);
 01 foto do aluno com a Mãe (apenas 10X15 na horizontal);
 01 foto do aluno com o Pai (apenas 10X15 na horizontal);
 01 foto da família (apenas 10X15 na horizontal);

MATERIAL DE HIGIENE
 04 rolos de papel higiênico;
 05 pacotes toalhinhas umedecidas (de boa qualidade);
 03 caixas de lenços de papel – 100 unidades;

MATERIAL DIARIAMENTE NA MOCHILA:
 01 garrafinha plástica para água (Identificada);
 01 toalhinha com nome para o lanche;
 01 toalhinha com o nome para higiene individual;
.
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DATAS IMPORTANTES
DIA
08/02/2018
15/02/2018

HORÁRIO
18h às 19h30
Turmas Maternal B
Em seus turnos

ATIVIDADE
Entrega de Material
Local: sala de aula do(a) aluno (a)
1º dia de aula para todos os alunos

Alunos e Professores

8h às 12h
13h às 17h

Bloco 1 da sala do pátio
Existe a possibilidade de parcelamento
de até 4X no Cartão de Crédito.

Editoras e Pais

Fevereiro 2018
05 ( segunda-feira )
06 ( terça-feira )
15 ( quinta-feira )
16 ( sexta-feira )

PARTICIPANTES
Pais e Professores

Livro Literário e jogos Pedagógicos: Será conversado na 1ª reunião do ano.
LEMBRE-SE...
 Todo material de uso INDIVIDUAL deverá estar identificado (com o NOME DO ALUNO) e deverá ser
entregue na primeira reunião.
 É obrigatório o uso do UNIFORME do Colégio e tênis-identificado com o nome do aluno.
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