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NÍVEL 2 – EDUCAÇÃO INFANTIL -

LISTA DE MATERIAL – 2018

• MATERIAL INDIVIDUAL
01 unid. – Avental
03 unids. – Bloco Escolar Branco – 140g/m² tamanho A3 c/ 20 fls.
01 unid. - Brinquedo Pedagógico até 3 anos (jogos de encaixe, blocos de construção ou jogos de associação).
Peças grandes de madeira ou plástico – RESISTENTE
01 unid. - Caderno de capa dura pequeno 96 folhas, na cor azul - para usar como agenda
01 unid. - Camisa de malha (P) de adulto para ser usada nos momentos de pintura durante o ano
01 unid. - Capa plástica transparente para caderno pequeno
03 tubos - Cola branca pequena
01 cxs.
- Cola colorida
02 tubos - Cola de silicone 100ml
04 blocos - Color Set - Bloco criativo 32 fls.
01 unid. - Conjunto de pincéis (pincel n° 18 – trincha – batedor grosso n° 8 – rolinho)
04 cxs.
- Gizão de cera
02 potes - 250ml de tinta guache – opções de cores (amarela – vermelha – azul – verde – marrom – laranja)
01 metro - Plástico transparente grosso (toalha)
01 unid. - Jogo de canetinha fina
01 unids. - Jogo de canetinha grossa

03 potes. - Massinha 500g. cores variadas (Sugestão – SOFT)
01 pct.
01 unid.
01 unid.
01 unid.
01 unid.
03 potes
03 potes

-

Papel 40 quilos tamanho ofício – 50 fls.
Pasta polionda vermelha – 4cm
Pasta tipo PVC com plástico transparente – (com 45 plásticos)
Tesoura especial para cortar massinha
Tesoura para crianças – (sem ponta, com nome) - Sugestão – Faber Castell – design ergonômetro
Tinta de artesanato – 50ml (cores variadas)
Tinta de tecido – 50ml (cores variadas)

• LIVROS PARADIDÁTICOS:
Livros de Literatura Infantil
A zebrinha preocupada – Lúcia Reis/ Ed. FTD
Escolinha do mar - Ruth Rocha/ Ed. Salamandra

Mamão, melancia, tecido e poesia – Fábio Sombra/Ed.Moderna

Estes livros poderão ser adquiridos na secretaria da escola.
 1ª Reunião de Pais 2018: 29/01/2018 (segunda-feira) às 16h30min no auditório da escola
 Início das aulas 2018: 05/02/2018 (segunda-feira)
 Semana de adaptação – 05 /02/17 à 09 /02/18. Horário:*MANHÃ – 07h10min às 09h30min *TARDE – 13h às
15h30min



A partir do dia 19/02/18 horário normal de aula * MANHÃ: 07h10min às 11h40min *TARDE: 13h às 17h30min

Material de higiene pessoal para deixar na mochila do aluno diariamente – sempre identificado com nome:
- pasta de dente
- sabonete líquido
- 02 mudas de roupa
- escova de dente com capa - lenço umedecido
- 01 toalhinha de mão
- 01 garrafinha para água
OBS:
►Os livros didáticos deverão ser adquiridos na secretaria da escola;
►Todo o material individual deverá ser identificado com o nome da criança;
►Repor os materiais individuais sempre que for necessário;
►Alguns materiais serão solicitados ao longo do período letivo, via agenda, de acordo com o trabalho desenvolvido em sala de aula ou com a
necessidade do aluno.
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UNIFORME ESCOLAR
Conforme o Manual da Família, o objetivo do uniforme é a segurança, padronização, organização e
a identificação de nossos alunos. Por isso, é obrigatório o uso do uniforme nas dependências da Escola no
horário normal das aulas, em aulas especiais que aconteçam no contraturno ou aos sábados, como
também nas atividades extraclasses (passeios, excursões, visitas, etc.).
Nosso uniforme é composto por:
 Camisa da escola, calça ou bermuda jeans azul marinho, agasalho e calça personalizados;
 Recomendamos o uso de tênis para acompanhar o uniforme todos os dias;
 Por uma questão de segurança, não é permitido o uso de sandálias de salto e chinelos;
 Nas aulas de Educação Física, o aluno deverá, obrigatoriamente, vir uniformizado e de tênis, não
podendo vir de calça jeans.
 Preferencialmente, todo o uniforme deverá conter nome e série do aluno. A escola não se
responsabilizará por uniformes e materiais perdidos.

