
 Materiais Pedagógicos a serem utilizados na Escola

02 colas brancas 100g
01 cola de silicone fria 100g
01 cola brascoplast
01 folha de cartolina decorada
01 folha de cartolina (amarela, azul ou vermelha)
04 pacotes de chamex : branco, amarelo, rosa e azul (1 de 
cada)
02 pacotes de papel fotográfico adesivo - 130 gramas
01 fita adesiva larga transparente 
01 fita adesiva larga colorida 
01 fita crepe 
01 pote de massinha de modelar 500g
01 pote de tinta guache 250g 
01 caneta marcador permanente 
01 pasta preta com presilhas 40 plásticos 
01 tela para pintura 20x30cm
01 pincel tipo brocha pequeno 
01 caixa de giz de cera Jumbo (meu 1º giz)

02 livros literários (sugestão: livro musical, de banho ou de 
pano adequado a idade da criança, a escolha)

01 avental
02 brinquedos pedagógicos (exceto bola)

10 tampinhas de garrafa pet 
01 garrafa pet vazia (200ml)

01 bloco de canson colorido A3 140g (branco)
01 pacote de canson colorido A3
01 pacote de canson colorido A4
01 metro de tecido estampado (infantil)
02 metros de algodão cru
03 metros de TNT 

01 pacote de saco de lixo 36cm (para troca de roupas 
usadas)

02 metros de fita de cetim 
02 metros de sianinha 
01 tesoura de massinha 

15 botões de tamanhos e cores variadas com 4 furos
05 cartelas de adesivos (estrelas, corações)

Higiene Pessoal

Uma mochila 

Uniforme Oficial

Uma lancheira

Observações importantes

02 pacotes de lenços umedecidos
01 sabonete líquido 100ml
02 caixas de lenços de papel (50 unidades cada) 
01 pomada para assadura 
01 escova para cabelo

Fraldas descartáveis (troca do dia), se a criança ainda 
usar fralda.

01 toalha de aproximadamente 40cmx90cm para banho

01 garrafinha para água

01 troca de roupa completa ( que deverá permanecer na 
mochila)

- agasalho do uniforme

- camiseta e bermuda ou saia para as meninas com a 
marca da escola.

- tênis com velcro ou sandália ortopédica

- O agasalho e todas as peças do uniforme do aluno deverão 
ser identificados com o nome da criança com caneta para 
tecido.

- Todo material individual do aluno e os itens da mochila e 
lancheira deverão ter o nome da criança marcado. 

-Não comparecer à escola usando chinelos. O tênis é o 
calçado mais seguro para a criança, se possível, com velcro.

-Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano, 
conforme a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos.

- Lanche em embalagem plástica ou papel alumínio 

- Uma toalhinha ou guardanapo de pano para forrar a mesa
- Um suco/ leite ou mamadeira

"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.". Pv 22:6
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LISTA DE MATERIAIS

Reunião de Pais e Mestres - Local - Espaço multiuso Bloco 1, 23 de Janeiro - 14h

Início das aulas 27/01/2020
Horário das aulas - Período Matutino - 7h 20min às 12h, Período Vespertino - 13 às 17h 40min 

Entrega de materiais dias 23 e 24 de Janeiro na sala onde o aluno estudará, no período em que foi matriculada.
É muito importante trazer os materiais antes do início das aulas para que tudo seja organizado. Receber a criança e o material 
junto não nos permite dar a atenção que desejamos ao aluno que é o nosso foco.

Uniforme - Todas as crianças deverão estar uniformizadas já no 1º dia de aula.
As marcas são sugestões, mas pedimos que observam a qualidade do produto.

Período de adaptação - de 27 de janeiro a 7 de fevereiro - 10 dias. Nos primeiros 10 dias de aula teremos somente meio 
período de aula que denominamos de período de adaptação. Para os pais que trabalham ou que não podem ficar com seus 
filhos teremos possibilidade de atender ficando com a criança o período todo.
Horários do período de adaptação: Matutino - 7h20min às 10h - Vespertino - 13h às 15h30min
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