Colégio Presidente Kennedy
Ano 2017
Material Didático
(Educação Infantil)

Pré-Escola II )

* SUCESSO SISTEMA DE ENSINO: Kit composto por 5 livros didáticos (Linguagem,
Matemática e Natureza e Sociedade, Artes e Inglês), 4 livros literatura( histórias)
livro/diário do aluno (agenda). – R$395,00
- Os livros serão vendidos no Colégio: pagamento à vista, no débito ou no crédito.
R$ 232.00

* Apostila Informática - R$ 47,00
R$ 252.00
Material de uso pessoal:
-

-

-

1 caderno tipo brochura (desenho), deitado
sem pauta encapado com plástico
vermelho;
1 caderno de desenho grande ( tamanho
A4) brochura (sem arame) e sem pautas;
Toalha de mão com o nome da criança;
1 garrafinha plástica de água com tampa;
1 cx de lápis preto;
Estojo com borracha e apontador;
1 cx. de lápis de cor (c/12);
1 cx. de giz de cera grosso (c/12);
2 tubos de cola branca (250g);
1 tesoura sem ponta;
2 cadernos (deitado) com pauta encapado
com plástico vermelho liso de capa dura
pequenos;
1 pasta fina transparente tamanho ofício –
cor vermelho;
6 envelopes branco tamanho ofício;
Esteirinha;
1 avental;
2 sabonetes líquidos;
1 pasta (tipo maleta) na cor vermelho;
1 pote de massinha (500g).

-

1 brinquedo de plástico ( carrinho, boneca,
etc...)
1 Tela 30x20;
2 rolos de fita durex larga;
2 rolos de fita durex fina;
1 rolo de fita dupla face;
1 pacote de palito de picolé;
1 caixa de cola colorida (c/ 6 unidades);
2 pincéis de tamanhos diferentes (formato
redondo);
1 DVD (mídia);
2 pacotes de pena;
1 pacote de algodão pequeno;
2 lixas d’água;
1 rolo de lã (qualquer cor);
1 pacote de EVA (c/10 unidades) vermelho;
1 caixa de pintura a dedo (c/6 cores);
2 pacotes de papel color set;
5 cartolinas vermelhas;
5 papéis crepons vermelhos;
5 metros de TNT vermelho;
1 pacote de cola colorida com gliter;
5 durex vermelhas pequenos;
2 cartolinas laminada vermelha;
2 cartolinas laminada vermelho;
1 resma de A4 (Chamex ou report).
2 pacotes de A4 colorido na cor rosa;

OBS: Todo o material, como também o uniforme deverão ter o nome do (a) aluno (a).
Só receberemos o material devidamente identificado. Os livros (exceto os de história) e cadernos
deverão ser encapados com plástico liso vermelho. As etiquetas serão providenciadas pela escola.

