LISTA DE MATERIAL PIO XII INTEGRAL/2020
EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAIS DE USO PESSOAL (deverão conter o nome da criança em cada peça)
Higiene: 01 escova, 01 creme dental, 01 copo inox ou alumínio; 01 shampoo, 01
condicionador; 01 sabonete; 01 saboneteira; 01 jogo de toalha; 01 par de chinelo; 02
frascos de lenços umedecidos. (Os banhos acontecerão apenas quando for
necessário)
Troca de roupa: bermuda, calça, calcinha ou cueca, par de meias, camiseta curta ou
longa (essas roupas ficarão guardadas no armário e serão utilizados quando
necessário).
Uniforme: Será o mesmo utilizado na série do aluno. O Uniforme Escolar poderá
ser adquirido nos seguintes endereços:




Pluriforme: Av. Amazonas, 2.267- Bairro Santo Agostinho –Telefone: (31)
2536-2530 e WHATSAPP 99740-1136
Caetano Esportes: Av. Amazonas, 3.897, Barroca - Telefone (31) 33328547
Bikas Livraria e Papelaria: Rua Lavras,188 - São Pedro -Telefone (31)
3289-1000
RSE Loja – www.rseloja.com.br ou www.lojapluriforme.com.br



MATERIAIS DIVERSOS:
 01 “camisetão” para atividade de pintura (tamanho adulto)
 01 sacola reutilizável em tecido.
 01 jogo educativo
 01 brinquedo
 01 livro de história infantil
 01 bloco de canson – formato A3
 02 placas de EVA – cores variadas
 01 caixa de “gizão” de cera com 12 cores
 02 tubos de cola branca
 02 potes de massa para modelar (500g)
 02 esponjas (será utilizada para pintura)
 01 rolinho de pintura

Importante: Os materiais deverão estar em sacola com o nome do (a) aluno (a) e
entregues para a professora do Pio XII Integral no dia 03/02/2020

LISTA DE MATERIAL PIO XII INTEGRAL/2020
ENSINO FUNDAMENTAL I
MATERIAIS DE USO PESSOAL (deverão conter o nome da criança em cada peça)
Higiene: 01 escova, 01 creme dental, 01 copo inox ou alumínio; 01 shampoo, 01
condicionador; 01 sabonete; 01 saboneteira; 01 jogo de toalha; 01 par de chinelo.(Os
banhos acontecerão apenas quando for necessário)
Troca de roupa: bermuda, calça, calcinha ou cueca, par de meias, camiseta curta ou
longa (essas roupas ficarão guardadas no armário e serão utilizados quando
necessário).
Uniforme: Será o mesmo utilizado na série do aluno. O Uniforme Escolar poderá
ser adquirido nos seguintes endereços:





Pluriforme: Av. Amazonas, 2.267- Bairro Santo Agostinho – Telefone: (31)
2536-2530 e WHATSAPP 99740-1136
Caetano Esportes: Av. Amazona, 3.897, Barroca -Telefone (31) 3332-8547
Bikas Livraria e Papelaria: Rua Lavras,188 - São Pedro - Telefone (31)
3289-1000
RSE Loja – www.rseloja.com.br ou www.lojapluriforme.com.br

MATERIAIS DIVERSOS:
 01 “camisetão” para atividade de pintura (tamanho adulto)
 01 sacola reutilizável em tecido.
 01 jogo (referente à faixa etária)
 01 brinquedo
 01 livro de história infantil
 02 potes de massa para modelar (500g)
 01 caixa de tinta relevo dimensional 3D – metálica, com 06 cores
 02 pincéis nº 10
 01 caneta para tecido colorida
 01 caixa de cola colorida
 01 conjunto de lápis aquarela
 01 pacote de papel couche
 01 pacote de papel color set A4
 05 folhas de papel fantasia (cores diversas)
Importante: Os materiais deverão estar em sacola com o nome do (a) aluno (a) e
entregues para a professora do Pio XII Integral no dia 03/02/2020.

