Escola Notre Dame Menino Jesus
Educação sem Fronteiras
Rua Gal. Prestes Guimarães, 520 Bairro Rodrigues Passo Fundo/RS
Fone (54) 3313-2848 www.meninojesus.notredame.org.br meninojesus@notredame.org.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2017
EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL I
MATERIAL
100 folhas sulfite 60
03 blocos de desenho A3 (Formato: 297mmX420mm – 140g/m2)
02 blocos de folha colorida grossa (A4)
01 pasta tamanho A3
02 plásticos transparentes, grossos e sem furo (A4)
01 caneta de retroprojetor
01 tubo de tinta relevo
01 pincel chato n. 16
01 rolo de pintura
02 potes de tinta guache (250 ml)
01 tesoura pequena (sem ponta)
01 caixa de giz de cera pequeno (curton)
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
01 jogo de pinceis atômicos ponta redonda (12 cores)
03 tubos de cola branca 110g
01 tubo de cola para EVA
01 refil de cola quente (grosso ou fino)
02 potes de massa de modelar grandes (macia - base amido)
02 folhas de EVA simples (não enroladas)
02 folhas de EVA com glitter (não enrolada)
01 pacote de palito de picolé colorido (50 unidades)
01 pacote de palito de churrasco (100 unidades)
01 pacote com 10 balões
01 pacote com pratos de papel (sem estampa)
01 tapete pequeno (com aproximadamente 50X38cm)
emborrachado
02 lixas de fogão – preta n. 01 (não enrolada)
02 potes com lenços umedecidos



03 caixas com lenços de papel
01 pacote de algodão
01 pacote de lantejoulas grandes
01 camiseta (tamanho adulto, manga longa com punho) para as
aulas de pintura
Botões (grandes e coloridos) pequena quantidade

BRINQUEDOS e JOGOS PEDAGÓGICOS:
01 jogo pedagógico adequado à faixa etária: jogo da memória,
números, quebra-cabeças (até 50 peças), alinhavos ou jogos de
montar (preferencialmente em madeira ou plástico)

01 instrumento musical de brinquedo - resistente
01 fantoche (de feltro ou atoalhado)
01 bola plástica pequena
01 tubo de bolhas de sabão
01 boneca ou 01 carrinho

 Em um envelope identificado, trazer: 01 foto 3X4 da
criança, 01 foto recente da criança, 01 foto da família,
01 foto do papai e 01 foto da mamãe.
 Literatura Infantil para o Projeto de Leitura da Rede
de Educação Notre Dame e para a Biblioteca de Sala
de Aula: A lista com as obras será entregue na
primeira reunião com os pais, dia 13/02.
 Kit de brinquedos: Será solicitado na primeira reunião
com pais, dia 13/02.


O MATERIAL deverá ser identificado com o nome completo
da criança e entregue para a professora na primeira reunião
de pais.

TRAZER DIARIAMENTE
Uma mochila para o lanche contendo: 01 guardanapo de tecido para o lanche, 01 muda de roupa completa,
01 garrafa com água, todos identificados com o nome do estudante.

O uso do UNIFORME é obrigatório para os dias de aula e atividades extraclasse.
O uniforme é adquirido no Bazar
Endereço: Av. Brasil Oeste, 952. Fone: 54 2104-2963
Horário de atendimento
 Segunda a sexta-feira: 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia.
 Sábado: 9h às 12h

Sábados que não haverá atendimento:
- 24/12/2016, 31/12/2016 e 07/01/2017

INÍCIO DO ANO LETIVO – 2017
Dia 13/02/2017 (segunda-feira): 13h20min – Reunião com pais e entrega de materiais.
Dia 14/02/2017 (terça-feira): Início das aulas às 13h20min
Esta lista encontra-se disponível em todas as livrarias da cidade no site da Escola.
" Vamos é preciso coragem no século em que vivemos. Precisamos pessoas generosas que assumam de coração os interesses
da maior glória de Deus". Santa Júlia Billiart (Carta nº.35, 1804)

