Lista de material de uso individual – ano letivo 2015

Berçário
Material de uso diário:
• 01 bolsinha contendo:
99 01 shampoo;
99 01 sabonete (com saboneteira);
99 01 colônia infantil.
• 01 mochila contendo:
99 01 agasalho
99 01 tênis (com cadarço) ou sandália (com fivela);
99 04 conjuntos de peça de roupa;
99 01 bico com porta bico e prendedor;
99 03 mamadeiras;
99 02 babadores;
99 01 escova de cabelo;
99 01 fralda de pano.
• 01 copos com tampa para água (para crianças a partir de 10 meses);
• 01 copos com tampa para suco (para crianças a partir de 10 meses);
• 01 pacote de cotonete;
• 01 pacote de algodão;
• 01 pacote de gaze;
• 01 pacote de fralda descartável;
• 01 remédio para febre (com receita médica atualizada);
• 01 pacote de lenços umedecidos;
• 01 lençol;
• 01 toalha;
• 01 vasilha de plástico para colocar mamadeiras (tamanho médio, cerca de 30x20cm);
• 01 pomada contra assaduras;
• 01 termômetro;
• 01 sacola para roupa suja ou 01 rolo de sacos plásticos;
• 01 livro de banho ou tecido;
• 01 brinquedo de acordo com a faixa etária.
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.

Lista de material de uso individual – ano letivo 2015

Infantil 1
Material de uso diário:
• kit escovação contendo: 01 escova de dente, 01 porta escova e 01 creme dental sem flúor (somente para crianças
que almoçam e/ou jantam na escola);
• uma mochila contendo:
99 01 agasalho;
99 01 tênis (com cadarço) ou sandália (de fivela);
99 03 conjuntos de peça de roupa;
99 01 bico com porta bico e prendedor;
99 01 toalha de mão.
• 01 guardanapo de pano com nome;
• 02 copos de plástico com tampa de rosca, um para água e outro para suco;
• 01 remédio para febre (com receita médica atualizada);
• fraldas descartáveis (manter dentro da mochila 5 fraldas);
• 01 pacote de lenços umedecidos;
• 01 pente;
• 01 lençol com virol;
• 01 pomada contra assaduras;
• 01 termômetro;
• 01 rolo de sacos plásticos, tamanho 25x40cm.
Material que ficará na escola:
• 01 caderno de desenho Canson (Meu 1º Canson);
• 01 caixa de cola colorida - 06 cores (Acrilex ou Maped);
• 01 revista usada (Veja, Marie Claire, Cláudia, etc...);
• 01 livro de Literatura (de banho ou tecido);
• 01 livro de Literatura: Coleção Pegue e Leia. Antônio Carlos Vilela. Editora FTD. (escolher na lista anexa)
• 01 bloco criativo de papel colorido 32 folhas - 120g/m² - Romitec/Canson;
• 01 pacote de papel colorido Criativo Lummi Canson - 50 folhas;
• 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária;
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 tela painel para pintura 30x40cm;
• 10 folhas brancas de papel 60kg, tamanho A3;
• 1 pincel tigre achatado - nº 18.

•

•

Só para meninas (trazer todos os itens):
99 01 embalagem com panelinhas;
99 01 boneca ou bebê;
99 01 fantoche de tecido.
Só para meninos (trazer todos os itens):
99 animais de plástico (tamanho médio);
99 01 boneco de acordo com a preferência;
99 01 carrinho médio (cerca de 20cm e peças que não se soltam).
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.
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Infantil 2
Material de uso diário:
• kit escovação contendo: 01 escova de dente, 01 porta escova e 01 creme dental sem flúor (somente para crianças
que almoçam e/ou jantam na escola);
• uma mochila contendo:
99 01 agasalho;
99 01 tênis (com cadarço) ou sandália (de fivela);
99 03 conjuntos de peça de roupa;
99 01 bico com porta bico e prendedor;
99 01 toalha de mão.
• 01 guardanapo de pano com nome;
• 02 copos de plástico com tampa de rosca, um para água e outro para suco;
• 01 remédio para febre (com receita médica atualizada);
• fraldas descartáveis (manter dentro da mochila 5 fraldas);
• 01 pacote de lenços umedecidos;
• 01 pente;
• 01 lençol com virol;
• 01 pomada contra assaduras;
• 01 termômetro;
• 01 rolo de sacos plásticos, tamanho 25x40cm.
Material que ficará na escola:
• 01 caderno de desenho Canson (Meu 1º Canson);
• 01 caixa de lápis de cor grosso (Faber-Castell ou Maped);
• 01 caixa de giz de cera (Color Peps Maxi Maped ou Ecogiz de cera Faber-Castell);
• 01 estojo hidrocor grande (grosso) com 12 unidades;
• 01 caixa de cola colorida - 06 cores (Acrilex ou Maped);
• 02 caixas de massinha Abelhinhas (Acrilex Soft);
• 01 pincel Tigre achatado - nº18;
• 01 revista usada (Veja, Marie Claire, Cláudia, etc...);
• 01 revistinha em quadrinhos;
• 02 livros de Literatura (escolher na lista anexa);
• 01 bloco criativo de papel colorido 32 folhas - 120g/m² - Romitec/Canson;
• 01 pacote de papel colorido Criativo Lummi Canson - 50 folhas;
• 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária;
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 tela painel para pintura 30x40cm;
• 10 folhas de papel 60kg, tamanho A3.

•

Só para meninas (trazer todos os itens):
99 01 embalagem com panelinhas;
99 01 boneca ou bebê;
99 01 fantoche de tecido.

•

Só para meninos (trazer todos os itens):
99 animais de plástico (tamanho médio);
99 01 boneco de acordo com a preferência;
99 01 carrinho médio (cerca de 20cm e peças
que não se soltam).
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.
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Infantil 3
Material de uso diário:
• kit escovação contendo: 01 escova de dente, 01 porta escova e 01 creme dental sem flúor (somente para crianças
que almoçam e/ou jantam na escola);
• uma mochila contendo:
99 01 agasalho;
99 01 conjunto de peça de roupa;
99 01 toalha de mão.
• 01 guardanapo de pano com nome;
• 02 copos de plástico com tampa de rosca, um para água e outro para suco;
• 01 remédio para febre (com receita médica atualizada);
• 01 pente;
• 01 rolo de sacos plásticos, tamanho 25x40cm.
Livro didático:
• Maternal Integrado - Coleção Pessoinhas. Ruth Rocha e Anna Flora. Editora FTD. 1ª ed. 2010.
• Ed. Financeira: Coleção DSOP de Educação Financeira - Ensino Infantil 1 - Reinaldo Domingos.
O material é fornecido pela distribuidora DSOP e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015.
Material que ficará na escola:
• 01 pasta catálogo com 50 plásticos grossos;
• 01 caderno de desenho Canson (Meu 1º Canson);
• 02 cadernos de desenho com 60 folhas (encapar com plástico transparente e identificar com o nome da criança);
• 01 tesoura sem ponta com o nome gravado (Tramontina, Mundial ou Maped);
• 01 cola branca 90g;
• 01 caneta para retroprojetor preta;
• 02 lápis evolution verde - 2B/nº 2;
• 01 caixa de lápis de cor grosso (Faber-Castell ou Maped);
• 01 caixa de gizão de cera Color Peps Maxi Maped ou Ecogiz de cera Faber-Castell;
• 01 estojo hidrocor grande (grosso) com 12 unidades;
• 01 caixa de cola colorida - 06 cores (Acrilex ou Maped);
• 02 caixas de massinha Abelhinhas (Acrilex Soft);
• 01 pincel Tigre achatado - nº18;
• 01 revista usada (Veja, Marie Claire, Cláudia, etc...);
• 01 revistinha em quadrinhos;
• 02 livros de Literatura para a biblioteca da sala (escolher na lista anexa);
• 01 bloco criativo de papel colorido 32 folhas - 120g/m² - Romitec/Canson;
• 01 pacote de papel colorido Criativo Lummi Canson - 50 folhas;
• 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária (sugestão: encaixe certo, quebra-cabeça, aprendendo a contar,  
dominó já sei contar, primeiros números);
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 tela painel para pintura 30x40cm;
• 10 folhas de papel 60kg, tamanho A3;
• 01 alfabeto móvel maiúsculo em MDF;
• 01 jogo “monta tudo” (lig-lig, lego).
•

Só para meninas (trazer todos os itens):
99 01 embalagem com panelinhas;
99 01 fantoche de tecido;
99 01 pacote de gominhas de cabelo;
99 01 kit de alimentos de plástico.

•

Só para meninos (trazer todos os itens):
99 01 fantoche de tecido;
99 01 carrinho médio (cerca de 20cm e peças
que não se soltam);
99 01 kit de ferramentas.
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.
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Infantil 4
Material de uso diário:
• kit escovação contendo: 01 escova de dente, 01 porta escova e 01 creme dental sem flúor (somente para crianças
que almoçam e/ou jantam na escola);
• 01 guardanapo de pano com nome;
• 01 copo de plástico para suco;
• 01 garrafinha para água;
• 01 toalha de mão.
Material que ficará na escola:
• 01 caderno de desenho Canson (Meu 1º Canson);
• 02 caderno de desenho com 96 folhas (encapar com plástico transparente e identificar com o nome da criança);
• 01 tesoura sem ponta com o nome gravado (Tramontina, Mundial ou Maped);
• 01 cola branca 90g;
• 01 caneta para retroprojetor preta;
• 06 lápis evolution verde - 2B/Nº 2 (BIC, Maped ou Faber-Castell);
• 01 borracha grande;
• 01 apontador com depósito (Faber-Castell ou Maped);
• 02 caixas de lápis de cor grande com 24 unidades (Faber-Castell);
• 01 caixa de giz de cera Color Peps Maxi Maped ou Ecogiz de cera Faber-Castell;
• 01 estojo hidrocor grande (grosso) com 12 unidades;
• 01 caixa de cola colorida - 06 cores (Acrilex ou Maped);
• 02 caixas de massinha Acrilex Soft abelhinha;
• 01 pincel Tigre achatado - nº18;
• 02 revistas usadas (Veja, Marie Claire, Cláudia, etc...);
• 02 revistinhas em quadrinhos (de personagens diferentes);
• 02 livros de Literatura para a biblioteca da sala (escolher na lista anexa);
• 01 bloco criativo de papel colorido 32 folhas - 120g/m² - Romitec/Canson;
• 01 pacote de papel colorido Criativo Canson - 50 folhas;
• 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária;
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 tela painel para pintura 30x40cm;
• 01 quebra-cabeça;
• 01 alfabeto móvel maiúsculo em MDF.
Livros didáticos:
• Linguagem Oral e Escrita: Educação Infantil 1 - Coleção Pessoinhas. Ruth Rocha e Anna Flora. Editora FTD. 1ª ed. 2010.
• Matemática: Educação Infantil 1 - Coleção Pessoinhas. Ruth Rocha e Anna Flora. Editora FTD. 1ª ed. 2010.
• Ed. Financeira: Coleção DSOP de Educação Financeira - Ensino Infantil 2 - Reinaldo Domingos.
O material é fornecido pela distribuidora DSOP e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015.
• Inglês: Kindergarten 1: Pack 1 (de fevereiro a julho) / Pack 2 (de agosto a dezembro).
O material é fornecido pela distribuidora YNCA e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015. O pack 2 será entregue em agosto/2015 e o valor seguirá no
boleto em setembro/2015.
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.
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Infantil 5
Material de uso diário:
• kit escovação contendo: 01 escova de dente, 01 porta escova e 01 creme dental sem flúor (somente para crianças
que almoçam e/ou jantam na escola);
• 01 guardanapo de pano com nome;
• 01 copo de plástico para suco;
• 01 garrafinha para água;
• 01 toalha de mão.
Material que ficará na escola:
• 01 caderno de desenho Canson (Meu 1º Canson);
• 03 cadernos Alibombom capa vermelha (dura) 96 folhas (encapar com plástico transparente e identificar com o
nome da criança);
• 01 tesoura sem ponta com o nome gravado (Tramontina, Mundial ou Maped);
• 01 cola branca 90g;
• 01 cola bastão Pritt grande;
• 01 caneta para retroprojetor preta;
• 05 lápis evolution verde - 2B/Nº 2 (BIC, Maped ou Faber-Castell);
• 02 borrachas grandes;
• 02 apontadores com depósito (Faber-Castell ou Maped);
• 01 régua de 30cm (dura);
• 02 caixas de lápis de cor grande com 24 unidades (Faber-Castell ou Maped);
• 01 estojo hidrocor grande (grosso) com 12 unidades (Faber-Castell ou Maped);
• 01 caixa de cola colorida (Acrilex ou Maped);
• 01 pincel Tigre achatado - nº18;
• 02 revistas usadas (Veja, Marie Claire, Cláudia, etc...);
• 02 revistinhas em quadrinhos (de personagens diferentes);
• 02 livros de Literatura para a biblioteca da sala (escolher na lista anexa);
• 01 bloco criativo de papel colorido 32 folhas - 120g/m² - Romitec/Canson;
• 01 pacote de papel colorido Criativo Lummi Canson - 50 folhas;
• 02 estojos (tipo bolsinha com fecho);
• 01 pasta polionda Yes grossa, cor azul (5cm de espessura) com elástico;
• 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária;
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 tela painel para pintura 30x40cm;
• 01 alfabeto móvel maiúsculo em MDF;
• 01 caixa de massinha Acrilex Soft abelhinha com 12.
Livros didáticos:
• Linguagem Oral e Escrita: Educação Infantil 2 - Coleção Pessoinhas. Ruth Rocha e Anna Flora. Editora FTD. 1ª ed. 2010.
• Matemática: Educação Infantil 2 - Coleção Pessoinhas. Ruth Rocha e Anna Flora. Editora FTD. 1ª ed. 2010.
• Ed. Financeira: Coleção DSOP de Educação Financeira - Ensino Infantil 3 - Reinaldo Domingos.
O material é fornecido pela distribuidora DSOP e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015.
• Inglês: Kindergarten 2: Pack 1 (de fevereiro a julho) / Pack 2 (de agosto a dezembro).
O material é fornecido pela distribuidora YNCA e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015. O pack 2 será entregue em agosto/2015 e o valor seguirá no
boleto em setembro/2015.
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.

Lista de material de uso individual – ano letivo 2015

Recreação Infantil 1
Material de uso diário:
• O kit escovação será o mesmo usado no turno de aula (deverá ser trazido para a escola todos os dias);
• 01 mochila para banho contendo:
99 01 pente;
99 01 toalha de banho;
99 01 shampoo;
99 01 sabonete (com saboneteira);
99 01 muda de roupa;
99 01 rolo de saco plástico 25x40cm.
• 01 mochila contendo:
99 01 agasalho;
99 01 tênis (com cadarço) ou sandália (com fivela);
99 03 conjuntos de peça de roupa;
99 01 bico com porta bico e prendedor;
99 01 toalha de mão;
99 01 guardanapo de pano com nome;
99 fraldas descartáveis (manter dentro da mochila 8 fraldas);
99 01 pacote de lenços umedecidos;
99 01 pomada contra assaduras.
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 lençol com virol;
• 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária;
• 02 livros de literatura (de banho);
• 01 pacote de papel colorido Criativo Lummi Canson - 75g/m² - 50 folhas;
• 01 caneta para retroprojetor preta.
•

•

Só para meninas (trazer todos os itens):
99 01 embalagem com panelinhas;
99 01 boneca ou bebê.
Só para meninos (trazer todos os itens):
99 animais de plástico (tamanho médio);
99 01 carrinho médio (cerca de 20cm e peças que não se soltam).
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.
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Recreação Infantil 2
Material de uso diário:
• O kit escovação será o mesmo usado no turno de aula (deverá ser trazido para a escola todos os dias);
• 01 mochila para banho contendo:
99 01 pente;
99 01 toalha de banho;
99 01 shampoo;
99 01 sabonete (com saboneteira);
99 01 muda de roupa;
99 01 rolo de saco plástico 25x40cm.
• 01 mochila contendo:
99 01 agasalho;
99 01 tênis (com cadarço) ou sandália (com fivela);
99 03 conjuntos de peça de roupa;
99 01 bico com porta bico e prendedor;
99 01 toalha de mão;
99 01 guardanapo de pano com nome;
99 fraldas descartáveis (manter dentro da mochila 8 fraldas);
99 01 pacote de lenços umedecidos;
99 01 pomada contra assaduras.
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 lençol com virol;
• 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária;
• 02 livros de literatura para a biblioteca da sala, de acordo com a faixa etária;
• 01 pacote de papel colorido Criativo Lummi Canson - 75g/m² - 50 folhas;
• 01 caixa de gizão de cera (sugestão: ecogiz de cera Faber-Castell);
• 01 caneta para retroprojetor preta.

•

•

Só para meninas (trazer todos os itens):
99 01 embalagem com panelinhas;
99 01 boneca ou bebê.
Só para meninos (trazer todos os itens):
99 animais de plástico (tamanho médio);
99 01 carrinho médio (cerca de 20cm e peças que não se soltam).
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.
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Recreação Infantil 3
Material de uso diário:
• O kit escovação será o mesmo usado no turno de aula (deverá ser trazido para a escola todos os dias);
• 01 mochila para banho contendo:
99 01 pente;
99 01 toalha de banho;
99 01 shampoo;
99 01 sabonete (com saboneteira);
99 01 muda de roupa;
99 01 rolo de saco plástico 25x40cm.
• 01 mochila contendo:
99 01 agasalho;
99 01 tênis (com cadarço) ou sandália (com fivela);
99 03 conjuntos de peça de roupa;
99 01 toalha de mão;
99 01 guardanapo de pano com nome.
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 lençol com virol;
• 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária;
• 02 livros de literatura para a biblioteca da sala, de acordo com a faixa etária;
• 01 pacote de papel colorido Criativo Lummi Canson - 75g/m² - 50 folhas;
• 01 caixa de lápis de cor grosso (Faber-Castell ou Maped);
• 01 vidro de cola branca 90g;
• 01 tesoura sem ponta com nome gravado (Tramontina ou Mundial);
• 01 caneta para retroprojetor preta;
• 02 revistas usadas;
• 01 estojo (tipo bolsinha com fecho).

•

•

Só para meninas (trazer todos os itens):
99 01 embalagem com panelinhas;
99 01 boneca ou bebê;
99 01 pacote de gominhas de cabelo.
Só para meninos (trazer todos os itens):
99 animais de plástico (tamanho médio);
99 01 boneco de acordo com a preferência;
99 01 carrinho médio (cerca de 20cm e peças que não se soltam).
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.
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Recreação Infantil 4

Material de uso diário:
• O kit escovação será o mesmo usado no turno de aula (deverá ser trazido para a escola todos os dias);
• 01 mochila para banho contendo:
99 01 pente;
99 01 toalha de banho;
99 01 shampoo;
99 01 sabonete (com saboneteira);
99 01 muda de roupa;
99 01 rolo de saco plástico 25x40cm.
• 01 mochila contendo:
99 01 agasalho;
99 01 tênis (com cadarço) ou sandália (com fivela);
99 01 conjunto de peça de roupa;
99 01 toalha de mão;
99 01 guardanapo de pano com nome.
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária;
• 02 livros de literatura para a biblioteca da sala, de acordo com a faixa etária;
• 01 pacote de papel colorido Criativo Lummi Canson - 75g/m² - 50 folhas;
• 01 caixa de lápis de cor com 12 unidades (Faber-Castell ou Maped);
• 01 estojo de hidrocor grande com 12 unidades (Faber-Castell ou Maped);
• 01 vidro de cola branca 90g;
• 01 tesoura sem ponta com nome gravado (Tramontina ou Mundial);
• 01 caneta para retroprojetor preta;
• 02 revistas usadas;
• 01 estojo (tipo bolsinha com fecho);
• 03 lápis de escrever evolution - 2B/Nº2 - BIC;
• 01 apontador com depósito;
• 01 borracha branca Faber-Castell.

•

•

Só para meninas (trazer todos os itens):
99 01 corda;
99 01 ludo;
99 01 pacote de gominhas de cabelo.
Só para meninos (trazer todos os itens):
99 01 dama;
99 01 quebra cabeça de acordo com a idade.
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.

Lista de material de uso individual – ano letivo 2015

Recreação Infantil 5
Material de uso diário:
• O kit escovação será o mesmo usado no turno de aula (deverá ser trazido para a escola todos os dias);
• 01 mochila para banho contendo:
99 01 pente;
99 01 toalha de banho;
99 01 shampoo;
99 01 sabonete (com saboneteira);
99 01 muda de roupa;
99 01 rolo de saco plástico 25x40cm.
• 01 mochila contendo:
99 01 agasalho;
99 01 tênis (com cadarço) ou sandália (com fivela);
99 01 conjunto de peça de roupa;
99 01 toalha de mão;
99 01 guardanapo de pano com nome.
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária;
• 02 livros de literatura para a biblioteca da sala, de acordo com a faixa etária;
• 01 pacote de papel colorido Criativo Lummi Canson - 75g/m² - 50 folhas;
• 01 caixa de lápis de cor com 12 unidades (Faber-Castell ou Maped);
• 01 estojo de hidrocor grande com 12 unidades (Faber-Castell ou Maped);
• 01 vidro de cola branca 90g;
• 01 tesoura sem ponta com nome gravado (Tramontina ou Mundial);
• 01 caneta para retroprojetor preta;
• 02 revistas usadas;
• 02 revistinhas em quadrinhos diferentes;
• Jornal Folhinha, Gurilândia ou Recreio;
• 01 estojo (tipo bolsinha com fecho);
• 04 lápis de escrever evolution - 2B/Nº2 - BIC;
• 01 apontador com depósito;
• 02 borrachas brancas Faber-Castell.

•

•

Só para meninas (trazer todos os itens):
99 01 corda;
99 01 resta1;
99 01 pacote de gominhas de cabelo.
Só para meninos (trazer todos os itens):
99 01 dominó;
99 01 trilha.
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.

