lista de materiais - 1º PERÍODO
Material do aluno a ser guardado na escola
*500 folhas de Papel A4
*01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos
*02 caixas de lápis de cor
*04 lápis pretos
*02 vidros de cola 90 grs.
*01 tesoura sem ponta
*02 borrachas brancas
*01 caixa de giz de cera grande
*01 apontador
*01 pincel nº 16
*01 fita dupla face leitosa (larga)
*01 metro de papel contact (incolor e transparente)
*02 folhas de papel cartão
*02 envelopes tamanho A4
*01 pct de Collor set colorido tamanho A4
*01 folha Papel Kraft
*03 folhas de papel camurça cores variadas)
*02 folhas de E.V.A (cores variadas)
*30 folhas de papel 60kg

Material do aluno
*03 cadernos brochurão (capa dura)
*01 caderno de desenho (capa dura)
*01 merendeira (uso pessoal)
*01 copo ou 01 garrafinha para água (uso pessoal)
*01 pct de colherzinha descartável c/ 50 unidades.
*01 toalha de mão (uso pessoal)
*01 mochila simples (uso pessoal) Sugestão: sem rodinhas
*01 avental personalizado
*Canudinhos e cotonete

*04 estojos de massinha para modelar (Soft ou massa bel)
*02 fitas crepe
*04 bastões de cola quente
*01 estojo de tinta guache pequena (06 unidades)
*revistas e jornais para recortes
*02 metros de TNT
*01 bambolê (arco).
*01 pacote de olho móvel
*01 cola colorida
*01 vidro de lantejoulas
*01 vidro de brilho cola
*01 quebra-cabeça para faixa etária de 4 anos (máximo 60 peças grandes)
*01 pct palito de picolé
*01 rolo de lã
*01 durex largo
*01 durex colorido
*algodão
*elastex
*fitilho
*Whisper Phone (10cm de cano 1,5, 2 joelhos de 40mm e adesivo
para enfeitar)

Material de Educação Física
Feminino:
Maiô e Touca
Uniforme de Educação Física do Gênesis
Bóia de braço
Tênis e Meia
Masculino:
Sunga e Touca
Uniforme de Educação Física do Gênesis
Tênis e Meia
Bóia de braço

Higiene pessoal
*01 toalha de mão com nome
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Livros Didáticos: Sistema Bernoulli
(adquirir na escola)
Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome e a turma
do aluno.
OBS: Adquirir APENAS os materiais listados

