INFANTIL V
UNIDADE VICTOR KONDER: entregar os materiais a partir de 01 de fevereiro na Unidade.
CENTRO: entregar para a professora regente no dia 31 de janeiro na Reunião de pais.
Todos os materiais deverão vir com a identificação da criança, inclusive o uniforme. Lembramos que
os materiais do ano anterior, em bom estado, poderão ser reutilizados.

Materiais que podem ser reutilizados:

Materiais para serem providenciados:

01 pasta plástica com elástico na cor cinza
01 pasta plástica com elástico na cor azul
01 camiseta grande (adulta/usada) para pintura
01 jogo educativo
01 livro de literatura infantil compatível com a
faixa etária
01 gibi
02 revistas para recorte
02 lápis de escrever
01 cola bastão
01 pincel nº10 (chato)
01 régua de 20cm
01 apontador de lápis com depósito
02 borrachas brancas
01 tesoura sem ponta
01 estojo/penal com duas divisórias
01 estojo de canetinhas com ponta fina (12
cores)
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
01 pote pequeno vazio para guardar massinha
de modelar

01 pasta plástica com elástico na cor vermelha
01 brinquedo (sugestão: boneco, boneca,
carro de metal, vestimentas, acessórios)
02 fotos 3x4 da criança
01 foto 10x15 da criança (vertical)
01 foto 10x15 da família
01 pacote de lenços umedecido
01 caixa de lenços de papel
01 caixa de tinta guache com 6 unidades
01 folha de transparência
01 pacote de papel colorido A4 (gramatura:
120g)
01 bloco de folhas para desenho A4 branco
(gramatura 140g)
01 caneta permanente ponta 2.0 (preta)
02 tubos de cola colorida (qualquer cor)
02 tubos de cola branca (110 g)
02 caixas de massa de modelar com 12 cores
01 folha dupla face colorida
01 tubo de cola glitter (qualquer cor)
10 pratos de papelão
1m papel adesivo transparente
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Projeto Ápis

Edição a ser
disponibilizada
para venda e
uso em 2019.

Na compra online é possível optar pela retirada dos livros na
escola, no período de 22 a 24 de janeiro de 2019, sem cobrança
de frete. O prazo para compra dos livros com retirada na escola
encerra no dia 11 de janeiro de 2019. Os livros da Editora Ática
não estarão disponíveis para venda na escola. Será possível
somente retirar os livros já comprados previamente no site
indicado. No momento da compra online também é possível optar
pela entrega dos livros no seu endereço, mediante pagamento do
frete.
VALOR TOTAL: R$ 122,00 (c/ desconto)
À vista ou em 4 vezes no Cartão de Crédito Visa ou Mastercard.

