"EXTERNATO SANTA TEREZINHA"

Educação Infantil - Ensino Fundamental - Ensino Médio
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Lista de Materiais – Ano letivo 2017
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Agenda (1 dia por folha);
Cadernos de caligrafia com 40 folhas – grande, capa dura e pauta verde;
Caderno de cartografia grande com 48 folhas (sem seda) – capa dura;
Caderno de caligrafia pequeno com 40 folhas e capa dura;
Caixa de lápis de cor triangular – 24 cores;
Tubo de cola líquida (grande);
Tubos de cola bastão;
Caixa de lápis giz de cera com 12 cores;
Caixa de pintura a dedo – 12 cores;
Pincel chato nº 10 (com nome);
Jogo de canetinhas, ponta “vai e vem” com 12 cores;
Caixas de massa de modelar 12 cores;
Estojo com zíper com 3 divisões (para lápis de cor, lápis giz e canetinha );
Estojo com zíper sem divisão (para lápis preto, borracha e apontador);
Lápis pretos nº 02;
Apontador com depósito (com nome);
Borracha;
Tesoura sem ponta;
Pote plástico com tampa de rosca médio para guardar as massinhas;
Unidades de perfex;
Palitos de sorvete coloridos;
Mochila grande com uma troca de uniforme, um par de chinelos e uma garrafa plástica pequena ( com nome);
Escova de dente com tampa, 01 creme dental infantil, 01 toalhinha de mão (com nome) e 01 necessaire;
Livro de Literatura Infantil (que será devolvido no final do ano);
Revista para recorte;
Caixa vermelha de plástico (tamanho aproximado de uma caixa de sapato adulto);
Quebra cabeça de no máximo 45 peças, 01 jogo tipo Lego (com nome nas peças);
Fitas crepe;
Cola com glitter ;
Folhas de EVA (cores sortidas);
Lancheira.

Obs. Constar o nome do aluno em canetinhas, lápis, lápis giz de cera (individualmente).
Livros Didáticos
Título
Vai começar a brincadeira 2 – Língua Portuguesa
Vai começar a brincadeira 2 – Matemática
Vai começar a brincadeira 2 – Natureza e Sociedade

Autor(es)
Junia La Scala/ Arnaldo Rodrigues/Sorel Silva
Junia La Scala/Arnaldo Rodrigues/Marília Centurión
Margareth Presser/Junia La Scala/ Arnaldo Rodrigues/Sorel Silva

Editora
FTD
FTD
FTD

Atenção:
Para melhor organização e acolhida do(a) seu filho(a), no início do ano letivo, o material escolar deverá ser entregue no
dia 19/01/2017:
- alunos da manhã: das 8h às 11h30.
- alunos da tarde: das 14h às 17h.
UNI FO RM E
- Para alunos novos o uniforme será exigido a partir de 20 de fevereiro de 2017.
- Os alunos que já dispõem do uniforme deverão vir uniformizados a partir de 23 de janeiro de 2017 (Início das aulas).
OBS: Colocar NOME em todo o material e uniforme.

COMUNICADO:
As Editoras Moderna, FTD, Ática, Scipione, Atual e Saraiva estarão vendendo seus livros em uma sala nas dependências do
Lar Nossa Senhora das Mercês (Rua Voluntários da Pátria, 2154 entre Av. Barroso e Prudente de Moraes).
Com condições diferenciadas para alunos do Externato Santa Terezinha.
Datas: 12, 13 e 14 de dezembro
17, 18, 19 e 20 de janeiro
Horário: das 9h às 17h
OBS: Os pais têm liberdade de adquirir em outro local

