INSTITUTO DIVINA PASTORA
LISTA DE MATERIAIS 2019

Período Integral - Educação Infantil: Nível I, II e III
Material:

X

Marque o material já comprado
01 borracha branca
01 caixa de tinta guache com pincel Show Color (6 cores)
01 tubo de cola bastão 40g
02 lápis grafite preto jumbo
01 jogo pedagógico
01 caixa de lápis de cor 12 cores
01 caneta permanente preta
01 tesoura escolar sem ponta com mola
01 caixa de giz de cera grosso
02 potes de massa de Modelar Utti-Gutti
01 rolo de espuma para pintura 4cm
02 rolos de durex colorido
01 pacote de papel sulfite A4 colorido c/ 100 folhas
01 pacote de sulfite A4 branco c/ 100 folhas
01 bloco de papel Eco cores textura Visual
01 bloco para desenho A3 140gr. (297x420mm)
02 cartolinas colorida
01 jogo canetas hidrográficas grossa 12 cores
01 rolo fita crepe
01 rolo dupla face
01 pacote palito de sorvete
03 folhas papel craft
01 pasta com grampo A4
02 folhas papel crepom colorido
02 folhas de EVA coloridas
01 camiseta grande usada, para aulas de Artes
02 revistas usadas

INSTITUTO DIVINA PASTORA
LISTA DE MATERIAIS 2019

Material de higiene:
- 1 nécessaire contendo: 1 escova de dentes, 1 pasta de dentes e 1 toalha pequena;
- 2 pacotes de lenço umedecido;
(trazer na primeira semana de aula)

OBSERVAÇÕES:

1- Marcar o nome em todos os pertences do(a) aluno(a), inclusive no uniforme, que
também deve ter o nome marcado com caneta de tecido.

2- O material de sucata será solicitado conforme as atividades.

3- Todo material deverá ser reposto quando necessário.

4- As marcas citadas são sugestões devido a qualidade do material oferecido e
durabilidade.

IMPORTANTE:

22/01/2019 – Reunião de Pais e Mestres e entrega de materiais do Período Integral.
Horário: 7h30 até 9h

23/01/2019 – Início das aulas do Período Integral.

