COLÉGIO NOTRE DAME RAINHA DOS APÓSTOLOS
Rua Guaxinduva, 147 – CEP 01551-070
Telefax.(011) 3321-0050
Cambuci – São Paulo
www.rainha.notredame.org.br

 Todo material deverá estar identificado com nome e turma em letra de forma
1 livro paradidático infantil – aguardar orientação na Reunião de Pais dia 30/01.
 1 FOTO 3 x 4 – nome completo no verso
 1 FOTO 10 cm x 15 cm da criança sozinha com
nome completo no verso
 1 MOCHILA contendo uma troca de roupa completa
 1 potes de lenço umedecido
 1 lancheira c/1 toalhinha ou guardanapo de pano
(com nome)
 1 Squize com nome, para água
 1 caixa plástica com tampa (30cm X 15cm X 10cm)
 1 pasta de elástico branca (logo CNDRA)
 1 pasta de ferragem branca (logo CNDRA)
 1 jogo pedagógico
 1 tesoura sem ponta – para os canhotos, tesoura
especial
 3 estojos com zíper(sendo 1 de plástico) para guardar:
 1 cx. de lápis de cor triangular e jumbo
(nome em cada lápis)
 2 lápis grafite preto triangular e jumbo
(nome em cada lápis)

 1 apontador próprio para lápis triangular
 2 borrachas brancas e macias
 1 kit de massinha ART KIDS nº 2
 1 conjunto de caneta hidrocor grossa 12 cores
(nome em cada caneta)
 1 caixa de giz de cera grosso e curto 12 cores
 1 pincel chato de cabo longo n° 8
 4 tubos de cola branca pequeno
 4 tubos de cola em bastão 90g
 1 camisetão usado (pai ou mãe) para pintura

























1 pote de tinta guache 250 ml – verde
1 pote de tinta acrílica 250 ml – vermelho
1 aquarela 12 cores
10 botões coloridos
1 pacote de papel toalha
6 sacos plásticos c/ 4 furos - universitário
2 pacotes de pratinhos (bolo) de papelão colorido
1 rolinho de espuma para pintura
1 lixa 50
2 fitas adesivas azul e vermelha
1 fita crepe
1 fita adesiva transparente 48 mm
2 refis de cola quente FINOS
1 pacote de Perfex
1 pacote de etiqueta de bolinha – qualquer cor
4 caixas de lenço de papel
1 pote de massinha 500g macia
1 pacote de papel moldura A4
1 bloco CANSON A3
1 bloco de papel criativo-32 folhas
1 pacote de papel textura visual
1 caixa de tinta CONFETTI
1 tela para pintura 20cm X 30cm

FOLHAS
 Papel cartão - 3 folhas de cada cor: vermelho, azul,
roxo ou lilás.
 Papel color set - 3 folhas de cada cor: vermelho,
azul, roxo ou lilás.
 EVA – 2 folhas de cada cor: vermelho, azul, roxo ou
lilás.

Reunião de Pais e ENTREGA DE MATERIAL na sala de aula  30/01/2017
Matutino: 7h30 / Vespertino: 13h30
INÍCIO DAS AULAS  02/02/2017 – Matutino: 7h30 / Vespertino: 13 horas
Educação Infantil entrada pelo portão nº 3 – Rua Ouvidor Portugal

