CENTRO DE ENSINO CANDANGUINHO
Material Escolar – 2018
MATERNAL II
Diariamente a criança deverá trazer:
1 lancheira, com guardanapo de tecido
 1 guardanapo de tecido
1 mochila, contendo:
 1 agenda escolar CANDANGUINHO (fornecida pela Escola)
 1 pente ou escova (permanecer na mochila)
 1 pasta plástica com zíper nomeada (285 x 395mm) para roupas sujas.
Material que deve permanecer na escola
(a ser entregue à professora no dia da Reunião de Pais e Mestres)









1 pacote de lenço umedecido
1 pasta plástica transparente com elástico (fina)
1 estojo de hidrográficas grossas 12 cores
1 caixa de gizão cera 12 cores
1 tesoura sem ponta com o nome gravado
3 potes de massa de modelar 500 gr
1 conjunto de apostilas BURITI MIRIM 1 – Ed. Infantil – Ed. Moderna.

Material Escolar – Artes / Projetos
 100 folhas de papel A3 (297 x 420 mm)
 2 blocos de papel criativo A4 120g
 1 bloco de papel branco A4 120g – 20 folhas
 6 folhas de cartolina dupla face
 3 folhas de papel de seda
 1 folhas de papel nacarado
 3 folhas de lixa nº 60/80
 2 folhas E.V.A. felpuda
 6 folhas E.V.A. glitter
 1 folhas de E.V.A. lisa
 1 folhas de E.V.A. estampado
 2 pincéis médios de formato chato
 1 pote pequeno de brocal
 1 meada de lã
 3 metros TNT
 1 pacote de palito de picolé colorido
 1 pacote de argila
 1 pacote de prendedor de roupa
ATENÇÃO!
 REUNIÃO DE PAIS E MESTRES:
Dia: 29/01/2018 (segunda-feira) – Sala de aula
Horários: 8h – turno matutino e 14h – turno vespertino
Início das aulas – 30/01/2018 (terça-feira)


OBSERVAÇÕES:
 Todas as peças do uniforme e objetos de uso pessoal deverão estar identificados com o nome do aluno.
 Para a opção da entrega total dos itens de Artes, haverá uma equipe recebendo nos dias 25 e 26/01, das 7h às
18h30, na quadra coberta.



UNIFORME ESCOLAR (USO OBRIGATÓRIO)
Macacão verde com logomarca
Jardineira quadriculada com logomarca
Bermuda quadriculada com logomarca
Camiseta branca com logomarca
Tênis neutro e meia branca
Conjunto de agasalho em helanca azul com logomarca
Maiô / sunga e touca para Natação com logomarca
Avental para alimentação com logomarca

Obs.1: Por medida de segurança, não é
permitido o uso de sandálias e chinelos.
Obs.2: O aluno não poderá participar da aula
de Natação sem o uso da própria touca.
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