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MATERIAL DE CLASSE 

 

01 sacola personalizada (a venda na escola) 

04 espirais nº 17 

04 capas e contra capas para encadernação A4 

300 Folhas de Papel ofício A4 Colorido 

01 rolinho de espuma para pintura 

02 cadernos de desenho grandes 48 fls 

01 tubo de cola bastão 

02 colas 90g (sendo uma pra casa) 

01 pincel chato nº 10  

01 caixa de cola colorida (6 cores) 

02 cx de massa de modelar c/ 12 cores  

01 cx de meu 1º giz de cera grande (6 cores) 

01 cx de gizão de cera grande (12 cores) 

01 avental 

01 novelo de lã (qualquer cor)= . 

01 pcte pequeno de algodão colorido 

1 m de Cami qualquer cor 

02 fls de emborrachado com glitter 

02 fls de emborrachado atoalhado 

02 fls de emborrachado sendo 1 liso e um decorado 

02 fls de papel Carmem, sendo um estampado 

02 fls de papel duplex (qualquer cor) 

01 fl de papel crepom (qualquer cor) 

01 brinquedo educativo compatível com a idade 

01 tela para pintura 30x40 cm 

02 tintas de rosto 

02 tintas guache 250 ml (cores diferentes) 

02 livros de literatura infantil compatível com a idade. 

MATERIAL PARA MANTER NA MOCHILA DIARIAMENTE 

 

01 classificador personalizado com elástico (a venda na escola) 

01 copo plástico resistente com tampa 

02 toalhas de mão (marcada com o nome da criança) 

01 Kit Higiene (Estojo) - a venda na escola 

1 sabonete (na saboneteira) 

1 creme dental infantil  

1 escova de dente com tampa – trocar a cada 6 meses 

01 kit contendo fraldas descartáveis, lenço umedecido, algodão e pomada para assadura 

(apenas para as crianças que usam fralda) – trazer na mochila do aluno diariamente 
 

REUNIÃO DE PAIS: 

  Dia 03 de fevereiro, sexta-feira, às 8h30min pais dos estudantes do turno da manhã e da 

tarde; 
  

Observações importantes: 

1. Todo material de classe ficará na escola e será de uso individual do aluno. 

2. Todos os materiais (inclusive lápis) deverão ser marcados com o nome da 

criança e a série. Deverão ser forrados os seguintes materiais: Agenda 

escolar, cadernos de desenho, cadernos e livros. 

3. Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 

4. Sugerimos que priorizem a compra de materiais de boa qualidade, pois 

certamente isso influenciará de forma positiva no desempenho escolar do 

seu filho. 

Período de entrega dos materiais na escola: 30/01 a 02/02/2017 

INÍCIO DAS AULAS: 06/02/2017 

Na Primeira semana de aula os educandos sairão às 10h – turno matutino e 15h – turno 

vespertino.  Após o período de adaptação o horário normal das aulas da Educação Infantil é 

das 8h às 11h30min (turno da manhã) e das 13h às 16h30min. (turno da tarde). 


