
 

 

  

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 e qualidade indicadas para que 

possa durar o semestre todo. 
 03 FOLHAS DE EVA 2mm(GROSSO) (CORES:___________________________________________________) 

 50 FOLHAS DE PAPEL SULFITE NA COR (ROSA OU AMARELO) 

 02 ROLOS DE PAPEL TOALHA PICOTADA 

 02 CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL 

 03 PACOTES DE LENÇO UMEDECIDO 

 01 CAIXA DE COLA COLORIDA 

 01 SACO DE CANUDO GROSSO DOBRÁVEL 

 01 COLA DE ISOPOR 

 01 MASSA DE MODELAR  

 01  METRO DE TNT(COR:___________________________________) 

 01 CAIXA DE GIZ DE CERA GROSSO DE BOA QUALIDADE 

 

  

A mesma estará disponível para venda a partir do dia 17/7(quarta-feira), na livraria da escola. É 

indispensável que o aluno adquira a apostila, o mais breve possível, 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 22/07 (segunda-

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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