LISTA DE MATERIAL 2017 – INTEGRAL
Materiais:
- 01 caixa de sapato encapada com contact amarelo
- 01 estojo de dois zíperes
- 01 tesoura sem ponta (com nome gravado)
- 01 caixa de lápis de cor (24 cores) com o nome em cada lápis (sugestão: Faber Castell)
- 02 caixas de lenço de papel
- 01 caixa de giz de cera com o nome em cada giz (sugestão: Faber Castell)
- 20 folhas de sulfite A4
- 01 revistas para recorte e pesquisa com bastante gravuras
- 01 tubo de cola líquida, 110g (sugestão: Tenaz)
- 02 tubos de cola bastão 20g (sugestão: Pritt ou Bic)
- 01 tubo de cola para EVA e Isopor
- 01 pote de tinta guache (250ml; qualquer cor)
- 01 conjunto de tinta plasticor
- 02 blocos de 20 folhas de papel canson A4 (branco)
- 10 saquinhos plásticos (grosso, tamanho A4)
- 01 rolo de durex colorido
- 02 pacotes de papel Creative ou Lumi paper
- 01 folha de EVA (qualquer cor)
- 01 folha de EVA fantasia
- 01 pincel chato nº 12 (com nome)
- 01 pote de massinha de modelar (sugestão: Uti Guti 500g)
- 01 cola glitter (Sugestão: Acrilex) (Qualquer cor)
- 01 lixa (tamanho A4)
- 01 pacote de palito de sorvete
- 01 tela para pintura 30x20cm
- 01 lençol e 1 manta (pequena / de berço) para o descanso (somente para crianças do Infantil)
Observações: PEDIMOS A GENTILEZA DE IDENTIFICAR TODOS OS PERTENCES INDIVIDUAIS DA CRIANÇA
PARA EVITAR PERDAS, PRINCIPALMENTE AS PEÇAS DO UNIFORME.

Reunião de Pais: Dia 30/01/2017 às 8h
Início das aulas para a turma do integral:
- Alunos Veteranos início dia 10/01/2017
- Alunos Novos de Ensino Fundamental (a partir do 1º ano) início dia 10/01/2017
- Alunos Novos de Educação Infantil aguardar adaptação do curso regular. Início dia 03/02/2017.
Atenção: O curso do Integral possui três horários para entrada 7h10, 9h e 10h. O intervalo acontece às 8h30 e o almoço
é servido às 11h. Após as 12h não será possível servir o almoço.

UNIFORME ESCOLAR: Toda a Imaculada Rede de
Educação adotará novo uniforme para o ano letivo de 2017
e poderá ser adquirido na Papelaria Kiara.
IMPORTANTE: O antigo uniforme ainda poderá ser usado durante
todo o ano de 2017. A partir de 2018, apenas o uniforme novo.
Alguns itens
personalizados podem ser adquiridos na
Expressão Arte Digital – Fone: 9 6363-0246. Com Claudia. Email:
expressaoartedigital@hotmail.com

O material solicitado poderá ser adquirido nos seguintes endereços:
 Papelaria Kiara – Fone: 3461-4443 No ENSA.
 Bazar Roberto – Fone: 2341-3282
Pça. República Lituana, 56, Vila Zelina (ao lado da Igreja)
 Bazar e Papelaria Helena – Fone: 2341-8017/ 2341-4245/
2341-6408 Rua Inhagapi, 47, Vila Zelina
 Golden Center – Fone: 29170389 / 2912-7796
Rua Costa Barros, 929, Vila Alpina
 Livraria e Papelaria Papel de Ouro – Fone: 2912-6014/
2912-6015 Rua Costa Barros, 1984, loja 3, Vila Alpina.

