
2019LISTA DE MATERIAIS E LIVROS
 

Maternal da Educação Infantil 

BAZAR PAULO
SUA LISTA COMPLETA DE PAPELARIA

COM OS MELHORES PREÇOS.

PAGUE EM ATÉ 6X SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO

AV. PAPA JOÃO PAULO II, 707
(EM FRENTE AO PRONTO SOCORRO)

F: (19) 3281-3160

SITE: WWW.BAZARPAULO.COM.BR
 

 

TODOS os materiais abaixo (uso individual e uso coletivo) deverão ser entregues na escola no 

dia 16/01/2018 das 7h as 17h30. 

  

As quantidades deverão ser respeitadas 

Uso individual 

01 Caderno capa dura 96 folhas (brochurão) 

01 Camiseta grande para pintura 

01 Caneca (plástica) identificada com nome 

01 Bolsinha (nécessaire para guardar escova de dente e toalhinha) 

01 Mochila – sem rodinhas 

01 Escova de dentes macia 

01 Toalhinha pequena para escovação 

01 Lancheira (de sua preferência) 

01 Agenda 

 

Uso coletivo 

02 Caixas de lápis de cor (triangular) - 12 cores Faber Castell ou Bic 

01 Apontador com depósito (Faber Castell) 

01 Caixa de creme dental infantil 

04 Pacotes (ou potes) de lenço umedecido 

300 Folhas de papel sulfite A4 

01 Folha de EVA cor preta 

01 Pasta multiuso transparente com zíper - 33x24cm (PZ-32) 

 

Para as tarefas recomendamos que o aluno tenha em casa um estojo com: 
Lápis preto, Lápis de cor, canetinha com 12 unidades, cola tenaz, tesoura, apontador e borracha. 

 

Observações: 

 

- A data da entrega deverá ser respeitada, não receberemos materiais antes desta data. 

- Local de entrega: Prédio da Escola de Educação Infantil SONHO MEU (Rua Edmundo Panuncio, 209). 

- Não é permitido o uso de mochila de rodinhas. 

- Atendendo a legislação vigente, as marcas indicadas são somente sugestões. Alertamos que marcas de 

qualidade inferior se deterioram no decorrer do ano, tornando-se inutilizáveis. 

- Se necessário, alguns materiais poderão ser requisitados no decorrer do ano. 

- Não serão permitidos a reprodução dos livros didáticos (xerox). 

- Todos os materiais devem estar identificados com o nome do aluno. 

- Nenhum aluno poderá iniciar o ano letivo sem os materiais. 

- Ressaltamos que o primeiro dia de aula é muito esperado pelos alunos. Desta forma nos 

preparamos para recebe-los assim não é possível receber os materiais neste dia, pois a atenção 

deve estar voltada exclusivamente aos alunos. 


