Início das aulas: /01/2018

DOCUMENTOS PARA NOVATOS

MATERIAL – LISTA I

*Xerox do Registro de Nascimento;
*Transferência escolar;
*2 fotos 3x4;
*Xerox do cartão de vacina (crianças até 6 anos);
*Xerox do RG e CPF do (a) responsável pela
matrícula.

*04 – Folhas de cartolina comum (branca);
*02 – Folhas de cartolina dupla face (vermelha);
*02 – Cartolinas Duplex (vermelha);
*02 – EVA (vermelho e azul);
*01 - Cola branca grande;
*01 – Caixa de tinta guache;
FARDAMENTO
*01-Caixa de Massa de modelar;
MASCULINO:
*01 – TNT (vermelho);
*Calça CNSP, Camisa CNSP, tênis (sem detalhe) e *01 – Cola Glitter (dourada);
meias pretos;
*01 – Pacote de Bexigas (vermelha);
*Conjunto de Ed. Física, tênis preto (sem detalhe) e *01 – Durex (azul);
meias brancas.
*01 - Resma de papel Ofício A4;
FEMININO:
*04- Envelopes brancos - Dimensão 25x35;
*Saia de pregas (azul marinho), camisa CNSP, sapato *01- Pacote de palito de picolé
bonequinha preto (sem detalhe) e meias brancas;
*Conjunto da Ed. Física, tênis branco (sem detalhe) e Obs.: Para melhor controle da escola, o (a)
meias brancas.
professor(a) só receberá o material se estiver
Obs. Temos Casaco de Frio – Modelo CNSP
completo.
ÁREA DO CONHECIMENTO

A entrega do material será de 03 à
18/01/18, nos horários: Das 8h às 11:30 e
das 14h às 17h.
MATERIAL – LISTA II

PARADIDÁTICOS

*O jacaré com dor de dente- Autor: Walcyr
Carrasco, Editora: Moderna.
* Vivinha, a baleiazinha- Autora: Ruth Rocha,
Editora: Salamandra.

*01-Estojo individual com:
06-Lápis grafite com borracha
01- Apontador
01- Pincel nº08
01- Tesoura sem ponta
01- Caixa de lápis de cor
*01-Escova de dente, um creme dental e uma
toalhinha de rosto, que deverá vir dentro da
mochila numa bolsinha separada, todos os dias.
*02- Cadernos pequenos com espiral
*01-Caderno de desenho grande
*01- Jogo de palavras ou números
*01-quebra-cabeça
*01-Agenda (virá acompanhada do livro)
*Todo material deverá vir com o nome da
criança.

Início das aulas: 21/01/18
HORÁRIOS
MATUTINO: DAS 7H15 AS 11H45
VESPERTINO: DAS 13H AS 17H30

