Educação Infantil – Ensino Fundamental e Médio
Praça Sete de Setembro, 126 – Fone: 33441671

Lista de Materiais Educ. Infantil- 2- 2019 para uso Pedagógico
01 - Pasta Polionda de Elástico 40mm Azul
01 - Cola Silicone 55gr
01 - Folha de papel para Scrapbook estampado
04 - Caixas de Massa de Modelar (12 cores) ( super macia por ser melhor para a criança
modelar)
01- Cola dimensional ou tinta relevo preta, vermelha ou amarela(verificar se não está dura)
01 - Pacote de Papel Criativo Colorido A4, gramatura 85
10 - Pares de olhos de boneca móvel tamanho Grande
01 - Folhas de E.V.A. Texturizado ,02 com Glitter e 01 Bege
01 - Rolinho de sacos plástico 3 k (destinado ao envio de roupa suja, para não contaminar a
mochila do aluno)
01 - Cola Branca Grande
01 – Brinquedo de areia
01 – Brinquedo de Sala – (pode ser usado em bom estado)
03 – Bloco de Desenho Escolar A4 gramatura 140
01 - Caixa de Gizão de Cera Jumbo 12 cores (inquebrável)
01 – Fita Adesiva Colorido
Botões (sortidos, coloridos)
01 - Material Paradidático a ser definido na Reunião do dia 02/02/2019
Material de Higiene Pessoal
01- Caixa de luvas de látex descartáveis (somente para os que usam fraldas). As fraldas,
pomada e lenços ou algodão, devem ser verificados e repostos diariamente na bolsa da
criança.
OBS.: Pastas e o Uniforme devem ter o nome do aluno.
ATENÇÃO :
 Dia 01/02/2019 - Das 11h às 14h –Entrega de Materiais na Sala de Eventos (necessária
para que possamos conferir e organizar tudo antes de receber as crianças).
 Dia 02/02/2019 – 09h : Reunião de Pais, com apresentação das Professoras.
A PRESENÇA DE TODOS OS PAIS É FUNDAMENTAL (Sem a Criança)
 Dia: 06/02/2019 – Início das Aulas
 Dia: 11/02/2019 – Início da Recreação e Almoço para os que ficam o dia todo.
Bolsas ou Mochilas, SOMENTE os que usam fraldas deverão trazer.
Os alunos da Recreação deverão trazer Mochila com uma muda de uniforme, chinelo e kit
para escovar os dentes (Tudo com nome).
Toda a Comunicação da escola será através do App Google Sala de aula. Na reunião do dia
02/02 entregaremos à vocês os dados para se incluírem nas novas turmas. Por favor,
acompanhem sempre os bilhetes. Se precisarem entrar em contato com a Escola, sempre
pessoalmente ou por telefone.

