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NINHO
Papelaria












04 caixas de massa de modelar.

02 folhas de papel crepom parafinado (cores variadas).
02 pacotes de papel filipinho color.
04 potes de tinta guache (250ml) cores variadas.
50 folhas de A3.
10 folhas de papel 40k (grande).
03 folhas de papel celofane (cores variadas).
02 folhas de papel colorset.
01 pincel de barbear.
01 pacote de palito de picolé (ponta arredondada).
02 potes de massa de modelar à base de amido.

Material de uso pessoal
 03 livros de história infantil adequados à idade
(capa dura ou tecido)
 01 jogo pedagógico (encaixe) para idade.
 01 balde com pá.
 01 caixa do meu 1º giz de cera com 12 unidades.
 02 potes de massa de modelar à base de amido.

Material pessoal (deve vir na bolsa
diariamente)








02 conjuntos de roupa com o nome da criança.
01 toalha de banho.
Fralda descartável suficiente para o dia.
01 copo (com o nome da criança).
01 saco plástico diário (para devolver a roupa suja).
01 sabonete líquido.
01 pomada para assaduras.

Material de uso pessoal para ficar no
colégio (deve ser reposto quando
necessário)
 01 escova ou pente de cabelo com o nome da
criança.
 02 caixas de lenço de papel.
 01 escova de dente com protetor.
 01 creme dental apropriado para a idade.
 01 organizador de 5 litros.
 01 avental com o nome.

Obs.
1. Solicitamos que o fardamento venha com o nome da criança bordado.
2. Pedimos que todo material venha marcado com o nome do estudante.
3. O material de uso pessoal deve ser levado diariamente para o colégio.
4. Todo material escolar para a Educação Infantil, papelaria e material pessoal de sala, deve ser entregue
no período de 22/01 a 26/01 e para o Ensino Fundamental de 29/01 a 02/02/2018.

Livraria Santa Emília – Unidade Olinda-PE
De 2ª a 6ª feira, das 7h às 18h, e aos sábados das 8h às 12h.
Fardamento escolar da diária e Ed. Física, livros, papelaria e material pedagógico.

Fardamento diário:
- Camiseta branca, sem manga, padrão do colégio.
- Bermuda vermelha, padrão do colégio.
- Tênis fechado ou sandália colegial, cor discreta, adequado para o fardamento escolar.

Início do Ano Letivo – 2018
29/01/2018 (Segunda-feira)
- Ninho
- Educação Infantil 1
- Ensino Fundamental – 6º e 7º ano
30/01/2018 (Terça-feira)
- Ensino Fundamental – 8º e 9º ano
- Ensino Médio – 1º, 2º e 3º ano
31/01/2018 (Quarta-feira)
- Educação Infantil 2, 3 e 4
05/02/2018 (Segunda-feira)
- Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano
- Integral

