Materiais a serem entregues no 1º dia de aula para a Professora
Qtde
01
01
01

Descrição

Qtde

Caixa de lápis de cor c/12 tipo jumbo.
Caixa de giz de cera – 12 cores (obs:
normal).
Estojo de canetas Hidrocor – ponta grossa –
4,0mm – com 06 unid.

Descrição

01

Tesoura sem ponta* (de boa qualidade).

01

Pasta plástica com ferragem – cor Amarela.

02

Jogos Americanos (plástico).

01

Lápis preto – 2B.

02

Fotos do aluno com a família.

01

Borracha – branca.

05

Fotos do aluno 3x4.

01

Cola branca - líquida de 100g, bico fino.

01

01

Cola bastão 20g.

01

02

Estojos grandes de napa ou tecido*.

01

02

Caixas de Massa de Modelar “Soft” – c/12.

01

Pote plástico, vazio, com tampa (para guardar
recortes de lição de casa).
Pote plástico, vazio, com tampa (para guardar
as massinhas).
Camiseta velha e limpa (tamanho adulto para
as aulas de Arte).
Caixa de sapato (tamanho adulto) – encapada.

Aceitamos doações de Livrinhos de histórias infantis.

LIVROS PARADIDÁTICOS – 2021: Incluso no Material Didático do Sistema Anglo de Ensino

Observações:
 *Avalie e veja se não é possível utilizar o mesmo material do ano anterior.
 *Utilize marcas de confiança e qualidade.
 Os itens abaixo deverão estar diariamente em uma sacolinha dentro da mochila:
- Nécessaire com toalhinha, creme dental, escova de dente, 04 máscaras para troca e álcool gel
70%.
- Roupas extras (cueca ou calcinha, meia e tênis).
- Uniforme extra (calça, shorts, camiseta e blusão).
- Protetor Solar.
- Chapéu de tecido, sem aba, com elástico (modelo pescador).
- Para as meninas: presilhas, elásticos, escova ou pente de cabelo.
- Garrafinha de água.
 Etiquetar os materiais e uniformes com nome completo.
 Quando for necessário, a Professora poderá solicitar a reposição dos materiais.
 INÍCIO DO ANO LETIVO: 01/02/2021.
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