
 ‘‘ Se o SENHOR não edicar a casa, em vão trabalham os que a edicam’’. Sl 127: 1

   Livros didáticos a serem adquiridos na escola      

-  Sistema Mackenzie de Ensino - Material trimestral, disponível na secretaria da unidade no início do ano, 

entregue aos pais mediante pagamento da DUR;

- Agenda da escola.

- Livro literário que será pedido posteriormente.

Materiais Pedagógicos a serem utilizados na Escola

01 baldinho de areia com pá                                                                                        
01 bloco canson A3 branco - 120g 
01 bloco canson A3 colorido- 120g 
01 pacote de chamequinho (cor preferida)
01 papel crepom (cores primárias)
01 folha de papel laminado (cores primárias)
01 metro de papel tipo contact transparente
02 folhas de cartolina decorada
01 caderno brochurão de capa dura grande (48 folhas)
Ensino Religioso.
01 caderno de desenho/cartograa sem folhas de seda 48 
folhas
01 caixa de cola gliter 6 cores
01 caixa de cola colorida (6 cores)
01 retalho de tecido- qualquer cor
01 tela 30x30
06 cartelas de adesivos (coração, estrela e etc)
06 botões médios e grandes 4 furos
02 colas brancas-110g

01 cola de silicone liquida fria 100ml
01 caixa de lápis de cor (jumbo 12 cores)
01 caixa de giz de cera triangular -12 cores
01 caixa de caneta hidrográca jumbo - 12 cores
01 pasta polionda A3- cor preferida com nome
01 pasta aba elástico ofício line A4
01 pincel para pintura (sugestão - Condor) chato nº 22
01 pote têmpera guache 250g (cor primária)
01 avental para pintura
03 potes de massinha de modelar 500g (cores sortidas)
01 tesoura para massinha (sugestão - Maped Kid Kut)
01 pacote de balão nº 7
01 folha de E.V.A lisa (cor preferida)
01 folha de E.V.A com glitter (cor preferida)
01 pacote de canson A4 colorido
02 revistas para recorte (Globo Rural, Exame, Isto é, 4 rodas)

01 Pasta preta de presilhas com 20 plásticos com 
transparentes (pode ser usada)

Higiene Pessoal

Uma mochila contendo

Uniforme

Brinquedos e jogos

Uma lancheira contendo

Observações importantes

02 pacotes de lenços umedecidos (48 unidades cada)
01 álcool gel - 450 ml
01 sabonete líquido 200ml
02 caixas de lenços de papel (50 unidades cada) 

01 troca de roupa completa ( que deverá permanecer na 
mochila)
01 toalha aproximadamente 40x90 para banho
- fraldas descartáveis (troca do dia), se a criança ainda 
usar fralda.
01 Uma garranha para água

- Camiseta e bermuda ou saia para as meninas com a 

marca da escola.

- Agasalho do uniforme

- Tênis ou sandália ortopédica

- O agasalho e todas as peças do uniforme do aluno deverão 
ter o nome da criança num local de fácil visibilidade.
- Todo material individual do aluno e os itens da mochila e 
lancheira deverão ter o nome da criança marcado. 
-Outros materiais serão solicitados ao longo do ano, conforme 
a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos.
-Não comparecer à escola usando chinelos. O tênis é o 
calçado mais seguro para a criança.

- Lanche
- Um suco
- Uma toalhinha ou guardanapo de pano para forrar a mesa.
- Um guardanapo de papel

02 brinquedos pedagógicos: blocos de encaixe, panelinhas 
e/ou ferramentas, boneca ou carro ou trator (observar a 
classicação da idade e o selo do INMETRO).
01 bola média (resistente e macia).
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 As marcas são sugestões, mas pedimos que observem a qualidade do produto.

 Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança.
Entrega de materiais: Em sala para a professora nos dias 25, 26 ou 29 de Janeiro, 

 no período em que a criança for matriculada. É muito importante trazer o material ANTES para que tudo esteja 
organizado no primeiro dia de aula. Receber as crianças e o material junto não nos permite dar a atenção que desejamos 

à criança que é o nosso foco.  Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1° dia de aula.
 Leiam atentamente o Informativo da Família.
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