
LISTA DE MATERIAIS JARDIM:

 01 Caderno espiral grande de capa dura 100 folhas;
 10 saquinhos plásticos grosso;
 01 Estojo grande;
 01 Tubos de cola grande;
 04 Lápis de escrever;
 01 Caixa de lápis de cor – 24 cores;
 01 Caixa de giz de cera (grosso);
 01 Conjunto de canetinhas hidrográficas 12 cores;
 01 Apontadores com depósito;
 02 Borrachas grande e macia;
 01 Caixa de cola colorida;
 500 Folhas de papel sulfite (A4);
 100 Folhas de papel sulfite amarela;
 10 Envelopes brancos  tamanho ofício;
 01 Pacote de papel Canson (branco);
 01 Pacote de Criative Paper;
 01 Caixa de pintura a dedo;
 01 Caixa de massa para modelar;
 01 Pasta polionda  vermelha grossa;
 01 Rolo de fita adesiva para empacotamento transparente;
 03 Refil cola quente grosso;
 03 Refil de cola quente fino;
 01 Avental plástico para pintura;
 01 Pacote de papel fotográfico para impressão;
 01 Lancheira;
 01 Tesoura sem ponta;
 01 Pincel nº 22  chato;
 01 Rolinho para pintura;
 02 Tintas para artesanato PVA 100ml cores variadas;
 01 Folha de Papel imantado adesivado;
 02 Metros de TNT;
 01 Rolo com sacos plásticos de 15 L. para roupas sujas;
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Material de higiêne - 01 Necessaire contendo:

 01 Escova de dente;
 01 Creme dental;
 01 Toalha de mão; 
 01 Pente ou escova de cabelo;
 01 Creme para pentear;
 02 Xuxinhas para amarrar os cabelos (Meninas);
 01 Caixa de lenço descartável  grande;
 01 Pacote de lenços umedecidos;
 01 Repelente;
 20 Toucas de TNT ( aulas de culinária);
 01 Álcool em gel para limpeza das mãos  250 ML;

Crianças do período Integral:

Lençol  Kit de lençol para berço contendo:

01 Lençol com elástico;
01 Lençol para cobrir;
01 Travesseiro pequeno;

Uniforme  escolar:

Os uniformes devem ser adquiridos em quantidades suficientes  para o uso 
durante o dia e durante a semana prevendo trocas.

Vendas Uniformes Matavelli

E-mail: irmatavelli@yahoo.com.br
Telefone: 2943-6520
Ermelino Matarazzo

(*)Todos  os pertences devem  estar identificados com o nome da criança. O
material deve ser entregue  completo no primeiro dia de aula.
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