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Geral

Sucatas

1 caixa de big giz de cera triangular 12 cores
(Acrilex ou Faber Castell)
1caixa de lápis de cor JUMBO triangular 12 cores
(Acrilex ou Faber Castell)
1 caixa tempera guache 12 cores (Acrilex ou Faber
Castell)
1 pote de massa de modelar Uti Guti (Grande)
1 tubo de cola em bastão
2 tubos de cola líquida branca (90g)
1 pincel (Tigre mod. 815 nº 14)
1 metro de plástico transparente grosso
1 pacote de touca descartável
1 tesoura sem ponta
1 caixa organizadora polionda
1 brinquedo pedagógico (com nome da criança)
1 livro paradidático da preferência da criança

Retalhos de tecidos de algodão
Botões
Saquinhos de celofane 10x15cm
Revista velha

Educação Artística
2 pacotes de pregadores de varal madeira
Fita de TNT (2cm)
1 camiseta usada (do pai ou da mãe) para pintura
5 bastões de cola quente fina
1 durex largo
1 dupla face
1 fita crepe
6 plásticos (sacos) A3
6 plásticos (sacos) A4
1 pacote de Perfex
1 pacote de algodão
1 pacote de palito de sorvete
1 caderno de cartografia
Glíter
1 rolinho de pintura
1 esponja
1 lixa
1 fotografia da criança 10x15
3 fotografias da criança 3x4
1 fotografia da família
1 camiseta grande usada (pai ou mãe) para pintura

Material de Higiene e Saúde
O material relacionado abaixo (sublinhado) deve conter a
identificação com o nome da criança:
2 pacotes de lenços umedecidos para ficar na escola
1 caixinha com 10 BAND AID
2 caixas de lenço de papel
1 sabonete líquido
O material (sublinhado) deve conter a identificação com o nome
da criança:
1 escova ou pente para cabelo
1 toalhinha de mão
1 creme dental
1 escova de dente
1 bolsa com zíper para colocar o material de higiene
1 squeeze
1 merendeira / lancheira

Senhores Pais ou Responsáveis:
Os produtos solicitados através de indicação de marca são
sugestões de compra.
Adquirindo produtos certificados pelos órgãos competentes, você
está garantindo que seu filho estará utilizando produtos
adequados e seguros.
Tenha certeza sobre a origem e idoneidade dos locais de compra,
evitando a aquisição de produtos sem garantia.

Observações:
* O USO DO UNIFORME EM NOSSA UNIDADE ESCOLAR É
OBRIGATÓRIO, evite transtornos e constrangimentos.
*O USO DA MÁSCARA SERÁ OBRIGATÓRIO ENQUANTO
EXISTIR O RISCO DO COVID-19.
Não é permitido o uso de sandálias rasteiras dentro da
Unidade Escolar.
* O Sistema de Ensino Pitágoras reserva o direito de não
enviar livros aos casos que constarem inadimplência no
pagamento da(s) parcela(s) do(s) livro(s).
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