lista de materiais -maternal 3
Material do aluno a ser guardado na escola
*500 folhas de Papel A4
*02 cadernos de desenho (Para Casa) encapados
*01 caderno A3, com espiral - encapado (adquirido na Papelaria Gênesis)
*02 caixas de lápis de cor jumbo (grosso)
*03 colas 90 grs.
*01 vidro de tinta guache grande
*02 rolos de durex colorido
Material de Educação Física
*02 rolos de fita dupla face grossa (LEITOSA)
*02 folhas de Kraft
Feminino/Masculino
*02 folhas de papel crepom
Maiô/sunga
e Touca
*02 pcts de Collor set tamanho A4
Uniforme
de
Educação Física do Gênesis
*01 pct de ofício colorido amarelo A4
Tênis
e
Meia
*03 estojos de massinha para modelar com 12 cores (Soft)
Bóia de braço
*01 pasta preta com 100 plásticos
*02 folhas de E.V.A
Obs.: O livro literário e os materiais dos Projetos
*02 bastões de cola quente fino
Pedagógicos
a serem desenvolvidos serão solicitados
*02 bastões de cola quente groso
no
decorrer
do
ano, de acordo com os trabalhos realizados.
*02 metros de TNT
*01 pasta de plástico com elástico
Livros didáticos: Sistema de Ensino Bernoulli
*01 Eva com brilhante
(adquirir na escola)
*01 pct de canudinhos para suco
*01 revista para recorte
Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome
*01 borracha
e
a série do aluno.
*01 rolo de fitilho
*02 vidros de glitter brocal
*01 rolo de durex normal pequeno
*01 caixa de canetão compactor (cores variadas)
*01 jogo de pincel Color'PEPS
*01 pacote de balão São Roque
*01 avental personalizado
*01 mochila (sugestão: sem rodinhas)
*01 pacote de olho móvel
*02 cartelas de adesivo (pequenas)
*01 bambolê (arco)
*01 brinquedo pedagógico para montar com peças grandes
(sugestão: lego, quebra-cabeça) o mesmo é indispensável
*Pincel nº 16 para pintura
*01 metro de contact
*01 tesoura (1 unidade)
*Apontador para lápis jumbo
*Whisper Phone (10cm de cano 15, 2 joelhos de 40mm
e adesivo para enfeitar)
*01 pct de palito de picolé colorido
Higiene pessoal
*01 toalha de mão com nome
*02 escovas de dente comum
*01 pasta de dente sem flúor
*02 pacotes de colherzinha descartável
c/ 50 unidades
*01 garrafinha para água
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