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PRÉ II (5 anos)

Livro:
Projeto Primavera – 5 anos – Editora SM
Material de Papelaria:
01 - Pasta polionda amarela com elástico
01 - Pasta plástica transparente fina com elástico (azul)
01 - Caderno grande horizontal meia pauta de capa dura
01 - Tubo de cola médio
04 - Lápis jumbo
02 - Borrachas macias
02 - Apontadores com lado grosso e fino
01 - Caixa de lápis de cor Jumbo com 24 cores
01 - Caixa de giz de cera estaca com 12 cores
01 - Caixa de hidrocor grossa com 12 cores
01 - Tesoura sem ponta
02 - Caixas de lenço de papel
01 - Caixa de lenço umedecido
01 - Avental
01 - Copo de acrílico com o nome da criança

Observações:






Todo uniforme do aluno deverá ser identificado com o nome da criança
para evitar possíveis perdas.
Todo material escolar deverá conter o nome da criança.
O material de papelaria acima sublinhado deverá ficar na mochila do
aluno.
Os alunos receberão uma agenda da escola no início do ano.
Nesta listagem não consta o material de uso coletivo usado pela
professora em sala de aula com os alunos, que será cobrado em três
cotas: março, maio e agosto.

AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO

Na prática, a Livro Fácil facilita a aquisição do material didático por parte das famílias. As
listas de material de cada série da escola estarão atreladas aos estudantes em nosso site.
O responsável acessa a plataforma, seleciona a série e escreve o nome do aluno. A Partir daí,
automaticamente tudo que a escola indicou é apresentado com um excelente desconto.
Acesse o link para acesso e compra: www.livrofacil.com

