


















1 resma de papel ofício branco (500 folhas) A4 (210 x 297mm)
1 caixa de giz de cera (grande – c/ 12 unidades)
2 caixas de lápis de cor (grande – c/ 12 unidades) – triangular
1 caixa de hidrocor (grande – c/ 12 unidades)
1 estojo de piloto color (c/ 12 unidades)
15 lápis grafite (triangular) – 2B
5 borrachas
3 apontadores para lápis triangular
1 tela para pintura (30 x 20)
1 tesoura ponta redonda (gravada)
3 classificadores rápidos (transparentes)
02 classificadores com elástico
1 pasta catálogo com 100 folhas (Medida 243 x 333 mm) – para alunos
novos.
01 classificador rápido
1 estojo com zíper
1 avental (marcado)
1 caixa de sapato (vazia e forrada)
1 caderno de desenho grande (96 folhas)

OBJETOS DE USO PESSOAL
(que deverão vir diariamente na mochila da criança)





1 escova dental com capa (gravada)
1 creme dental infantil
1 lancheira completa (prato, talheres, copo, toalhinha) – gravados
1 short, 1 camiseta, 1 cueca ou calcinha (marcados e dentro de um
saquinho) para ficar na mochila

CANTINHO DE LEITURA
 2 revistas (não-rasgadas)
 2 livros de história novos – Conto Clássicos e Literatura ( de acordo com a
faixa etária da criança) – (ver sugestões de livros na lista em anexo)

LIVROS - VALOR: R$: 350,00 (Este valor poderá ser dividido em até 10x no cartão).
(Os livros serão vendidos na LMC VARIEDADES/ Av. Senhor dos Passos,
nº 276, Centro (Em frente ao Colégio) – fone: 99927-97771; 99257-7440)

 Coleção do SAS/ Sistema Ari de Sá
GOMES, Dindja Maria Bezerra Lopes, Vivenciando e Aprendendo: Infantil
IV/ Dindja Maria Bezerra Lopes Gomes/ Geise Siqueira Alves – 8 ed.
Fortaleza: Sistema Ari de Sá de Ensino, 2017. (Coleção Vivenciando e
Aprendendo).
 01 agenda escolar padronizada (Que será vendida na Secretaria da Escola)

Valor: R$28,00

OBSERVAÇÕES:
 Deem preferência a material de boa qualidade, para que possa resistir até o
final do ano letivo. Observem a validade dos produtos.
 Todo o material deverá ser identificado com o nome da criança e curso, em
negrito e letra de forma. Ao final do ano, o material será devolvido no estado
em que se encontrar.
 O material deverá ser entregue no dia 05/02/2018 (segunda-feira), no
horário em que a criança foi matriculada.
Matutino:
 07h30min às 11h30min
Vespertino:
 13h15min às 17h15min
 Início das aulas: 06/02/2018, terça-feira.

