Lista de Material Escolar 2021
Nível IV
1. MATERIAL INDIVIDUAL (Colocar nome da criança)
01 Caderno de desenho grande
01 Caderno de arame grande (Caderno
Criativo)
05 cx de massa de modelar grande a base de
amido
03 coleções de lápis de cor grande
01 cx de coleção hidrocor
10 lápis grafites (jumbo)
02 borrachas
02 lapiseiras
01 tesoura vai e vem (Faber Castel)
01 cx de tinta guache
01 cx de cola colorida
01 cx de cola Glitter
01 cola de isopor
01 cola branca
01 Livro de história infantil (Próprio para
idade)
01 Brinquedo Educativo (Próprio para
idade)

02 Pastas plásticas amarelas c/ abas e
elástico (2cm)
01 copo inoxidável ou de alumínio (gravar o
nome da criança e trazer dentro da lancheira)
01 Toalha para lanche (trazer marcada com
o nome da criança e dentro da lancheira)
01 Avental (trazer para escola somente no
dia do banho de piscina, quando avisado pela
professora e marcar o nome da criança)
01 colete salva vidas (não pode ser inflável)
01 Kit de Higiene: 01 pente ou escova de
cabelo,
01
shampoo
infantil,
01
condicionador, 01 creme de pentear, 01
colônia infantil, 01 sabonete líquido (vai e
volta para casa, DIARIAMENTE, na
mochila).
01 Kit pessoal: 01 toalha de banho, 01 farda
extra completa, 2 calcinhas/cuecas (vai e
volta para casa, DIARIAMENTE, na
mochila).

2.LIVROS DIDÁTICOS
Brincando de Aprender – Linguagem Nível IV - Noelia Mª. M. D. de Oliveira
Brincando de Aprender – Matemática Nível IV - Noelia Mª. M. D. de Oliveira
Brincando de Aprender – Ciências Naturais e Sociais Nível IV - Noelia Mª. M.
D. de Oliveira

À vista (10%)  R$
342,90
À prazo R$ 381,00
em 08x no cartão

Aprender e Saber – Inglês livro 01 – Cereja Editora

3. FARDAMENTO
Camisa de malha
Short de malha azul com grega (Meninos)
Short-saia de malha azul (Meninas)
Sandália ortopédica (aberta) ou tênis
Obs:. É obrigatório que as fardas sejam IDENTIFICADAS COM O NOME DA CRIANÇA.
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