Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima
Jardim de Infância Nuvem de Algodão
Tel: 2428-1852
Lista de material individual do Pré – Escola I – 2020
Quantidades
Material
01
Caderno grande, com 96 folhas, capa dura (espiral)
01
Estojo contendo (3 lápis, 2 borrachas, 2 apontadores e 2 caixas de
lápis de cor) (material para escola e para casa)
02
Tubos de cola (90gr cada)
02
Tesouras sem ponta
02
Caixas de giz de cera (para casa e para a escola)
01
Blusa branca (Tamanho P adulto)
04
Envelopes Pardos (Tamanho ofício)
01
Pasta catálogo com 20 saquinhos (para Artes)
01
Livro de História para o cantinho da leitura (qualquer tema de
acordo com a faixa etária)
01
Estojo de higiene contendo (1 escova de dente, 1 toalhinha, 1 creme
dental e 1 sabonete líquido)
01
Copo Plástico
01
Brinquedo (sugestão – bola, jogo da memória, boneca ou jogo
contendo panelinha, frutas e legumes).
01
Fantasia (de acordo com a idade do aluno)
01
Toalhinha para o lanche
04
Revistas (usadas, mas em bom estado)
01
Resma de papel A4
01
Pacote de papel A4 (amarelo)
01
Livro paradidático – Ziraldo/ Ruth Rocha / Sônia Junqueira...
(respeitando a faixa etária)
Livro Pré – Escola I – 2020
Disciplina
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Observações:









O caderno deverá ser encapado com plástico transparente e etiquetado.
Todo o Material individual deve ser devidamente identificado.
Manter diariamente uma muda de roupa dentro da mochila.
No dia 07/02/2020 (sexta-feira) realizaremos a nossa primeira reunião de pais às
08h00min (para alunos do turno da manhã) 15h00min (para os alunos do turno
da tarde).
O início das aulas será no dia 10/02/2020 (segunda-feira).
Estaremos recebendo o material devidamente identificado no dia da 1ª reunião
07-02.

Livros da EDITORA DO BRASIL
Com 15% (quinze por cento) DE DESCONTO em até 6 VEZES SEM JUROS no
cartão de crédito ou à vista no boleto bancário:












Passo a passo para adquirir:
Código Promocional do C. E. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: 276X852
O
responsável
acessa
e
se
cadastra
no
portal:
www.editoradobrasil.com.br/lojavirtual
Clicar no ícone “Escolas Parceiras”
Digitar o Código Promocional do C. E. Nossa senhora de Fátima:
276X852
Verificar o desconto concedido de 15% (quinze por cento);
Irá mostrar os livros adotados pela escola – o nome da escola poderá
ser visualizado.
Escolher o ano que o(a) aluno(a) estuda.
Marcar os livros que vai comprar.
Finalizar a compra.
Escolher a forma de pagamento.
Atenção - se não tiver cadastro no PagSeguro, terá que
preencher com os dados mais uma vez para validar a compra.

