Escola de Educação Infantil
“Raio de Luz”

CNPJ. 00.547.329/0001-77

ESCOLA REGULAMENTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OSASCO

LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL – 2018
GRUPO 02
001 – pasta polionda amarela (maleta)
001 – caixa de lápis de cor JUMBO (12 cores)
001 – caixa de giz de cera grosso (12 cores)
001 – caixa de tinta guache (6 cores)
003 – tubos de cola bastão
001 – caderno de desenho grande capa dura (96 folhas)
001 – caixa de canetinha grossa (12 cores)
001 – pincel nº16
001 – avental plástico para atividades de artes
001 – pasta catálogo (preta) com 50 plásticos.
001 – caixa de camisa vazia
001 – massinha de modelar
001 – revista para recortes
001 – crachá de identificação
001 – squeeze com identificação

DATA DE ENTREGA: 15/01/2018
Observação: Todo material deverá conter o nome da criança em cada item, o caderno de
desenho deverá ser encapado com plástico xadrez amarelo e etiquetado.
Dentro da mochila deverá conter um nécessaire (com escova de dente de cerdas macias, uma
toalhinha para boca com nome), uma toalha de banho (para eventualidades) e um lençol (para
criança que dorme na escola).
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Escola de Educação Infantil
“Raio de Luz”

CNPJ. 00.547.329/0001-77

ESCOLA REGULAMENTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OSASCO

LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL – 2018
GRUPO 03

001 – pasta polionda verde (maleta)
001 – lápis preto nº 02
001 – caixa de lápis de cor JUMBO (12 cores)
001 – apontador
001 – borracha macia
001 – caixa de giz de cera grosso (12 cores)
002 – tubos de cola bastão
001 – caderno de desenho grande capa dura (96 folhas)
001 – caixa de canetinha grossa (12 cores)
001 – pincel nº16
001 – avental plástico para atividades de artes com nome
001 – estojo
001 – massinha de modelar
001 – pasta catálogo (preta) com 50 plásticos.
001 – revista para recortes
001 – crachá de identificação
001 – squeeze com identificação

DATA DE ENTREGA: 16/01/2018
Observação: Todo material deverá conter o nome da criança em cada item, o caderno de
desenho deverá ser encapado com plástico xadrez verde e etiquetado.
Dentro da mochila deverá conter: um nécessaire (com escova de dente de cerdas macias, uma
toalhinha para boca com nome), uma toalha de banho (para eventualidades) e um lençol (para
criança que dorme na escola). Nesta etapa, haverá lição de casa quinzenalmente.
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Escola de Educação Infantil
“Raio de Luz”

CNPJ. 00.547.329/0001-77

ESCOLA REGULAMENTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OSASCO

LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL – 2018
GRUPO 4
001 – pasta polionda vermelha (maleta)
002 – lápis pretos nº 02
002 – caixas de lápis de cor (12 cores)
001 – apontadores
001 – borracha macia
001 – caixa de giz de cera grosso (12 cores)
002 – tubos de cola bastão
001 – massinha de modelar
001 – tesoura sem ponta (nome gravado)
001 – caderno de desenho grande capa dura (96 folhas)
001 – estojo
001 – caixa de canetinha grossa (12 cores)
001 – pincel nº16
001 – pasta catálogo (preta) com 50 plásticos.
001 – revista para recortes
001 – crachá de identificação
001 – squeeze com identificação
001 – avental plástico para atividades de artes com nome

DATA DE ENTREGA: 17/01/2018
Observação: Todo material deverá conter o nome da criança em cada item, os cadernos de
desenho deverão ser encapados com plástico xadrez vermelho e etiquetados.
Dentro da mochila deverá conter: um nécessaire (com escova de dente com cerdas macias,
uma toalhinha para boca com nome), uma toalha de banho (para eventualidades), um lençol e
uma fronha (para criança que dorme na escola). Nesta etapa, haverá lição de casa duas vezes
por semana.
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Escola de Educação Infantil
“Raio de Luz”

CNPJ. 00.547.329/0001-77

ESCOLA REGULAMENTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OSASCO

LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL – 2018
GRUPO 5
001 – pasta polionda azul (maleta)
003 – lápis pretos nº 02
002 – caixas de lápis de cor (12 cores)
001 – apontadores – indicação - marca 002 – borrachas macias
001 – caixa de giz de cera grosso (12 cores)
002 – tubos de cola bastão
001 – tesoura sem ponta (nome gravado)
002 – cadernos de capa dura brochura (96 folhas)
001 – estojo
001 – massinha de modelar
001 – caixa de canetinha grossa (12 cores)
001 – pincel nº 08 e 16
001 – pacote de prendedor de roupa (madeira) com 12 unidades
001 – pasta catálogo (preta) com 50 plásticos.
001 – revista para recortes
001 – crachá de identificação
001 – squeeze com identificação
001 – avental plástico para atividades de artes com nome

DATA DE ENTREGA: 18/01/2018
Observação: Todo material deverá conter o nome da criança em cada item, os cadernos
deverão ser encapados com plástico xadrez azul e etiquetados.
Dentro da mochila deverá conter: um nécessaire (com escova de dente de cerdas macias, uma
toalhinha para boca com nome), uma toalha de banho (para eventualidades), um lençol e uma
fronha (para criança que dorme na escola). Nesta etapa, haverá lição de casa três vezes por
semana.
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Escola de Educação Infantil
“Raio de Luz”

CNPJ. 00.547.329/0001-77

ESCOLA REGULAMENTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OSASCO
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