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3 lápis grafite pretos nº. 2 (Faber Castell) com nome;
2 borracha macia média com nome;
1 caixa de lápis de cor pequena de 12 cores com nome;
1 cartela de caneta hidrográfica pequena com 12 cores com nome;
1 estojo com 3 repartições;
1 tubo de cola bastão Pritt grande com nome;
1 pasta poliondas verde com 2cm de altura com nome;
1 tesoura sem ponta (gravar o nome na Galeria Gianetti)
1 caderno pequeno brochura de capa dura para tarefa;
1 apontador com depósito com nome;
1 ábaco plástico grande com 10 dezenas;
1 caderno pequeno brochura para agenda;
1 livro de história infantil com nome;
1 coquetel Picolé Almanaque com nome;
1 caderno quadriculado pequeno com quadrado grande (10x10mm);
10 folhas de papel almaço;
1 caderno meia-pauta (40 folhas) espiral;
1 tubo cola líquida pequena;
1 régua pequena (15 cm ou 20 cm);
Ballet: meia (cor-de-rosa), sapatilha (cor-de-rosa), collant verde (com COC gravado), saia de
ballet (cor-de-rosa) e bolsinha. No dia do ballet, a criança deverá vir com o cabelo preso e
coque ou com a fita rosa. O uso do uniforme completo é obrigatório. Tudo com nome.
Judô: uso obrigatório do Kimono, com COC gravado nas costas e com nome;
Inglês: Livro OUR DISCOVERY ISLAND 1 - STUDENT BOOK (PACK) - EDITORA PEARSON.
Locais de compra para os livros de Inglês: www.sbs.com.br e www.disal.com.br ou na loja
Bookspace (Antiga DISAL): Rua Fernando Febeliano da Costa, 1451, Piracicaba, Bairro dos
Alemães.
Educação Tecnológica/ Robótica: material pago à parte na secretaria, enviar pela agenda.
PARA ARTES: R$ 20,00 (VINTE REAIS) ANUAL PARA COMPRA DE MATERIAL. ENVIAR
NA AGENDA

23/01/2017
Início das aulas
Obs.: todos os materiais deverão ter o nome do aluno em uma etiqueta ao lado de fora. Não
nos responsabilizaremos por materiais sem nome.
Todos os alunos devem trazer um atestado médico, que o aluno está apto a fazer educação
física. O atestado deverá ser entregue até 28/02/2017.

