Lista de material
Integral G1 (3 a 5 anos)
É com muita satisfação e entusiasmo que iniciaremos mais um ano com o Período
Integral no Colégio Piracicabano. Damos boas vindas a todos(as) os(as) alunos(as)!!
 As aulas do Integral terão início no dia 29/01/2019 (terça-feira).
 O material geral deverá ser entregue nos dias 23 e 24/01/2019 das 8h às 17h.
 Teremos uma Reunião de Pais para esclarecimentos e orientações, com a equipe
do integral, no dia 04/02/2019, às 19h, no Salão Nobre. Contamos com a presença
de todos.

01 mochila
01 caderno capa dura 96 folhas (pequeno), exclusivamente para o Integral
01 caderno de desenho 50 folhas (grande)
01 troca de uniforme para tarde (deverá ficar na mochila)
01 Kit de higiene: (01 toalha de rosto, 01 escova de dente e 01 creme dental, 01 pente ou
escova de cabelo e 01 caneca pequena para auxiliar na escovação)

MATERIAL GERAL

*Os materiais do estojo do kit higiene devem ser repostos sempre que necessário.

01 caixa de giz de cera jumbo
01 cola bastão
01 caixa com 12 lápis de cor (jumbo)
01 conjunto de canetinhas hidrográficas 12 cores (ponta grossa)
02 potes de massinha de modelar de 500grs.
02 potinhos de glitter
01 caixa de lenço de papel com 100 unidades
01 pacote de papel toalha com 02 rolos
01 rolo de fita crepe (25 mm)
01 rolo de fita dupla face
50 folhas de papel criativo para corte, colagem e montagem
50 folhas de papel sulfite 40 branca
01 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária

IMPORTANTE

MATERIAL DE USO
PESSOAL
(Identificar material com
nome)

Abaixo informações importantes e materiais a serem utilizados ao longo do ano:

- É obrigatória a identificação nos materiais de uso pessoal.
- A Ficha Informativa de Saúde, devidamente preenchida, deverá ser entregue na primeira
semana de aula no caderno vaivém.

