
  
          

Senhores Pais e ou Responsável 
Honrados pela confiança dos senhores, encerramos o primeiro semestre deste ano letivo. Para que o (a) aluno (a) 

obtenha êxito almejado no segundo semestre é necessário, além dos estímulos dos Educadores e familiares, que 

eles possuam todos os materiais necessários para o seu desenvolvimento. 

Solicitamos que a lista que segue abaixo seja adquirida na quantidade indicada para que possa durar o semestre 

todo. 

 3 folhas  de EVA ( cores - _______________________________________________) 

 12 lápis pretos de boa qualidade 

 5 borrachas macias 

 1 dúzia de lápis de cor grande de boa qualidade 

 3  apontadores com depósito 

 50 folhas de papel sulfite na cor branca 

 1 caderno de caligrafia pequeno. (não comprar o pedagógico) 

 

É indispensável que o aluno adquira a apostila, o mais breve possível, para o 2º semestre no retorno às aulas, 

pois sem a mesma o (a) aluno (a) não terá possibilidade de fazer as atividades diárias e as que são mandadas 

para casa.  

Todos os materiais solicitados serão necessários, assim pedimos que sejam enviados até o dia 25/07 (quarta-

feira) contendo o nome completo do(a) aluno(a). 

“Lembrem-se que o (a) seu (sua) filho (a) é a motivação do nosso trabalho! Colabore para que possamos realizar 

os nossos objetivos: Vê-los crescer e brilhar”   

                                                                            A Direção 
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