02 caixas de gizão de cera
03 caixas de massa de modelar (antialérgica)
02 caixas de lápis hidrocor (fino)
02 caixas de lápis hidrocor (grosso)
02 caixas de lápis de cor (grande)
10 lápis grafite
05 borrachas (retangular ou quadrada)
02 apontadores
01 caixa de tinta a dedo
02 tubos de tinta relevo
03 tubos de tinta plástica para artesanato (azul claro, preto e
branco)
01 pincel (cabo longo e cerdas macias; identificado com o
nome da criança)
02 tubos de cola branca (90g)
02 tubos de cola para isopor (90g)
01 tubo de cola de silicone
02 rolos de fita durex colorida
01 rolo de fita crepe
01 rolo de fita adesiva larga (durex transparente)
01 resma de papel A4
01 pacote de creative paper neon
05 folhas de papel 40 kg (abertas)
02 folhas de papel crepom (azul e amarelo)
03 folhas de cartolina guache (abertas)
01 folha de cartolina microondulada (estampada)
02 metros de papel contato transparente
04 folhas de emborrachado EVA (vermelho e amarelo)
02 folhas de emborrachado EVA com glitter
01 metro de TNT
02 gibis
01 jogo pedagógico adequado à faixa etária de 5 a 6 anos
01 avental plástico (com nome)
01 tela para pintura 30x40cm
01 tesoura (ponta arredondada)
01 pasta colecionadora plástica (1cm de espessura)
04 pastas classificadoras (cores variadas)
01 caderno de desenho capa dura (grande - 96 páginas)
01 folha de lixa grossa
01 pacote de palito de picolé
01 pacote de canudos plásticos (25 unidades)
01 bloco de papel canson

PARA ATIVIDADES DE ARTES

Dia: 29/01/2018
Horário: 13h30 às 17h
Local: Espaço Menino Jesus (Educação Infantil)

 Gentileza, encapar e etiquetar livros após a conferência da
professora
 Gravar nome da criança em materiais de uso individual
 Não será permitida a entrega de material no 1º dia de aula
 Favor observar atentamente a data indicada

Início das Aulas: 05/02/2018
ASSOCIAÇÃO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ
Av. Tomás Espindola, 402 – Farol – Maceió/AL
Fone: 82 2123-4880
Fax: 82 2123-4891
www.msofia.com CNPJ 10.847.762/0010-72

POR FAVOR,
OBRIGADO,
DESCULPE

TARSILA E O
PAPAGAIO
JUVENAL

Autoras: Mércia
maria leitão e
Neide Duart
Editora do Brasil

Autor: Becky Bloom e
Pascal Biet
Editora Brinque Book

A VERDADEIRA
HISTÓRIA DE
CHAPEUZINHO
VERMELHO
Autora: Agnese
Baruzzi e Sandro
Natalini
Editora Brinque-Book

PROJETO FREIRE INTERATIVO
– 5 ANOS
Autoras: Alessandra
Monteiro, Cláudia Marcos,
Mércia Figueiredo, Nukácia
Araújo e Amrerico Amorim
Edições IPDH

TURMA DO SOM
PARTE DO PROJETO FREIRE INTERATIVO
Livro 2
Daccord

Para comprar: Ciranda Personalizados – Fone/Whatsapp: (82) 98835-9615
Rua Cônego Machado, 778 – Farol – Próximo ao Marcelo Cursos

Lancheira
Toalha pequena para o lanche
Garrafa plástica para água
01 Muda de roupa (manter na bolsa)

