
Lista de Material 2019
 

2º PERÍODO

MATERIAL DO ALUNO A SER GUARDADO NA ESCOLA

* 500 folhas de papel A4
* 100 folhas de oficio colorido A4
* 01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos 
* 02 pcts de Folha color set A4
* 02 caixas de lápis de cor 
* 04 lápis pretos 
* 02 vidros de cola 90 grs.
* 01 tesoura sem ponta
* 04 borrachas brancas
* 01 apontador
* 01 pincel nº 16
* 01 fitas dupla face leitosa (larga)
* 01 pc de palito colorido
* 01 pc de olho móvel 
* 02 metros de papel contact (incolor e transparente)
* 02 folhas de papel cartão
* 02 durex colorido
* 02 folhas de papel camurça (cores variadas)
* 02 folhas de EVA (cores variadas)

MATERIAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Feminino:
Maiô e touca
Uniforme de Educação Física do Gênesis
Tênis e meia
01 boia de braço

Masculino:
Sunga e touca
Uniforme de Educação Física do Gênesis
Tênis e meia
01 boia de braço

LIVROS DIDÁTICOS
Sistema Pitágoras (adquirir na escola)

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome e série. 
Os cadernos deverão ser encapados.
Obs: Adquirir APENAS os materiais listados

* 
* 02 estojos de massinha para modelar    
(Soft ou massa bel)
* 01 fita crepe
* 01 pacote de balão São Roque
* 04 bastões de cola quente 
* 01 estojo de tinta guache pequena (06 unidades)
* Revistas e jornais para recortes
* 02 pincéis atômicos (preto e vermelho)
* 02 metros de TNT
* 01 Bambolê (arco)
* 01 retalho de tecido na medida 50cmx50cm a escolha da criança.
* 01 caixa de cotonete

MATERIAL DO ALUNO
* 01 caderno brochurão (capa dura)
* 01 caderno de Desenho
* 03 cadernos Ali bombom (Linhas 1, 2, 3, X).
* 01 merendeira (uso pessoal)
* 01 copo ou 01 garrafinha para água (uso pessoal)
* 01 toalha de mão (uso pessoal)
* 01 mochila simples (uso pessoal) sugestão: sem rodinhas
* 01 avental personalizado
* 01 bolsinha de lápis

HIGIENE PESSOAL

* 01 toalha de mão com nome
* 01 pct de colherzinha descartável com 50 unidades
* 01 pct de guardanapo

Obs: o livro literário e os materiais dos Projetos Pedagógicos
a serem desenvolvidos serão solicitados no decorrer do ano,
de acordo com os trabalhos a serem realizados.

30 folhas de papel 60 kg

* Whisper Phone (10cm de cano 1,5 , 2 joelhos de 40mm e 
adesivo para enfeitar)

REUNIÃO DE PAIS:
Dia 02/02 às 10h30min, na Rede de Ensino Gênesis.

HORÁRIO DE ADAPTAÇÃO:
De 04/02 à 08/02, de 13h às 15h30min.

“Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio” (Provérbios, 19:20)


