
       ESCOLA SANTA CARMEN SALLÉS        ESCOLA SANTA CARMEN SALLÉS

 Lista de Material Escolar  Lista de Material Escolar
 Infantil 4  Infantil 4

Mochila sem rodinhas contendo 02 trocas de
roupas e peças íntimas (inverno/verão);

Mochila sem rodinhas contendo 02 trocas de
roupas e peças íntimas (inverno/verão);

 Saquinho plástico para roupa suja;  Saquinho plástico para roupa suja;
 2 Caixas de lápis de cor;  2 Caixas de lápis de cor;
1 Caderno de brochura (AZUL SEM
PERSONAGEM) capa dura com pauta 98 folhas
(grande);

1 Caderno de brochura (AZUL SEM
PERSONAGEM) capa dura com pauta 98 folhas
(grande);

 1 Caderno de desenho 100 folhas (grande);  1 Caderno de desenho 100 folhas (grande);
 1 Caderno de Pauta verde de 48 folhas (LINHAS
VERDES);

 1 Caderno de Pauta verde de 48 folhas (LINHAS
VERDES);

 6 Lápis grafite nº 2;  6 Lápis grafite nº 2; 
 3 Borrachas macias;  3 Borrachas macias;
 1 Apontador com deposito;  1 Apontador com deposito;
 3 Revistas usadas;  3 Revistas usadas;
 1 Tesoura sem ponta;  1 Tesoura sem ponta;
 1 Cola branca GRANDE;  1 Cola branca GRANDE;
 2 Revistas para colorir;  2 Revistas para colorir;
 1 Pasta fina plástica com elástico (azul);  1 Pasta fina plástica com elástico (azul);
 1 Estojo com duas divisórias;  1 Estojo com duas divisórias;
 1 Camiseta de Adulto manga curta usada;  1 Camiseta de Adulto manga curta usada;
 1 Escova de dente com protetor;  1 Escova de dente com protetor;
 1 Garrafa 500 ml com bico.  1 Garrafa 500 ml com bico.
 1 pote de margarina vazio e limpo;  1 pote de margarina vazio e limpo; 

 1 caixa de sapato nº 36/37 encapada com nome.  1 caixa de sapato nº 36/37 encapada com nome.



 2 máscaras de tecido  2 máscaras de tecido
 Álcool em gel individual  Álcool em gel individual

 Obs.: Todos os materiais deverão ser
identificados com o nome da criança e turma.

 Obs.: Todos os materiais deverão ser
identificados com o nome da criança e turma.

 Entrega de materiais até: 03/02/2020.  Entrega de materiais até: 03/02/2020.
 cintiabarbosa@escolasantacarmensalles.com.br  cintiabarbosa@escolasantacarmensalles.com.br






