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

01 caderno de atividades ND - Adquirir no Bazar

01 caixa de tinta guache (com 6 ou 12 cores)

100 folhas sulfite 60

01 estojo de tinta aquarela (12 cores)

50 folhas sulfite 60 coloridas

02 tubos (grandes) de cola branca

01 folha de EVA glitter

01 tubo de cola glitter

01 folha de EVA lisa

01 pacote de palitos de picolé (100 unidades)

02 blocos de desenho A3 (formato: 297 mm X

01 pacote de balões coloridos (50 unidades)

420 mm- 140g/m2)

01 camiseta para as atividades com tinta

01 bloco de folhas coloridas A4

(tamanho P de adulto, com manga longa)

01 caderno de cartografia e desenho de 48 fls.

10 grampos plásticos macho- fêmea (para papel)

01 prancheta

01 tubo de bolha de sabão

01 pasta com elástico tamanho A3

01 bambolê

01 pasta plástica com elástico (para as tarefas

01 pula corda

de casa)

02 gibis

02 estojos (um será utilizado para guardar os

02 revistas (para recorte)

lápis de cor e o outro para armazenar as

01 tapete pequeno (com aproximadamente 50X38

canetinhas)

cm) emborrachado

01 estojo para guardar os seguintes materiais:

Materiais

alternativos:

botões

coloridos,

retalhos de tecido, lantejoulas, tampinhas, lã,
algodão (50 gramas)

03 lápis de escrever
02 borrachas
01 apontador com depósito
01 estojo de retroprojetor (6 unidades)
01 tesoura pequena sem ponta

Serão solicitados na primeira reunião de pais os
seguintes itens:

01 tubo de tinta relevo



Livros de Literatura Infantil
Kit de brinquedos

3 caixas de massa de modelar base de amido (12



01 pincel

unidades)



01 jogo pedagógico



01 caixa de lápis de cor (12 cores)
O1 lupa média
01 jogo de canetas hidrocolor (12 cores)
01 caixa de giz de cera triangular (curton bastão
grosso)
INÍCIO DO ANO LETIVO 2018
Dia 14/02/2018 (quarta- feira) 13h20min:
Reunião com os pais e entrega dos materiais.
Dia 15/02/2018
Início das aulas.

(quinta-feira)

13h20min:

Atenção! Todos os materiais do estudante deverão ser
identificados com o nome completo e entregues para a
professora na primeira reunião de pais. Trazer
diariamente:


01 guardanapo de tecido para o momento do
lanche.




01 garrafa com água.
01 muda de roupa completa.

O uso do UNIFORME é obrigatório para os dias de aula e atividades extraclasse.
O uniforme é adquirido no Bazar Santa Júlia.

Endereço: Rua Morom (ao lado da passarela do Colégio Notre Dame). Fone: 54 2104-2963/ 3314- 4851
Horário de atendimento:
 Segunda a sexta-feira: 8 horas às 12 horas, e das 13
horas às 18 horas.
 Sábado: 9 horas às 12 horas.


A partir do dia 23 de dezembro até o dia
31 de janeiro, não haverá atendimento aos sábados.

