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LISTA DE MATERIAIS - 2021
C1
USO INDIVIDUAL:
002 caixas de massa de modelar, soft, 12 cores
(sugestão: Acrilex)
001 jogo de canetinhas, grossas, 12 cores (com nome)
(sugestão: compactor, acrilex ou Faber Castell – dentro
da embalagem)
001 caixa de giz de cera grosso – “meu primeiro giz”
(com nome)
001 estojo com zíper (com nome)
001 caderno A3, 50 folhas (encadernado)- com nome
001 jogo pedagógico (de acordo com a idade da criança)
001 garrafinha de plástico para água (com nome)

DIVERSOS:
001
001
001
002
100
100
001
001
001
001
001

rolo de fite crepe, 50m
tubo de cola branca, 100g
caixa de tinta guache, 12 cores
rolos de papel toalha
copos descartáveis
folhas de papel, A3, 75g, branco
cartolina dupla face decorada
cartolina tipo americana
folha de papel color plus, 180g (48x65)
placa de E.V.A, brilho (40x60)
bloco de papel criativo, dupla face, 120g, neon

HIGIENE PESSOAL:
001 nécessaire (com nome)
001 recipiente com álcool gel (100 ml)
001 paninho do tipo “perfex”

ATENÇÃO:
 Favor providenciar uma mochila para: uma toalha de
banho, sabonete líquido, fraldas, álcool em gel e
roupas para troca, com nome completo.
 Todos os materiais devem ser devidamente
higienizados antes de enviados à escola. Os destacados
em amarelo deverão vir na mochila do aluno no primeiro
dia de aula. O restante deve ser entregue na secretaria
dentro de uma sacola a partir do dia 13/01/21.
 Lembre-se de colocar o nome completo e a série da
criança, também na sacola.
 O lanche deverá vir diariamente embalado em um
saquinho plástico transparente, devidamente higienizado,
dentro da mochila. O uso de lancheiras está
temporariamente suspenso.

INÍCIO DAS AULAS: 01/02 – 2ª FEIRA

(AS AULAS SOMENTE OCORRERÃO NO FORMATO
PRESENCIAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS
COMPETENTES)
VENCIMENTO DA MENSALIDADE DE FEVEREIRO:
05/02/2021

 CONSULTE OU IMPRIMA SEU BOLETO NO MÓDULO ONLINE
(HTTP://ALUNOONLINE.NET/OPEIXINHO), OU ATRAVÉS DO APP
DELTACLASS (LOGIN = CPF E SENHA = DATA DE
NASCIMENTO - AMBOS DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO).

