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BBEERRÇÇÁÁRRIIOO  ––  11  AANNOO    
 

RReellaaççããoo  ddee  MMaatteerriiaaiiss  EEssccoollaarreess    ––    22002200  
 
 

Material Individual (Identificado): 
1 brinquedo (Sugestões: carrinho, boneca ou brinquedos musicais) 
1 jogo de panelas ou Kit fazendinha 
1 brinquedo de montar: blocos lógicos (cubos    
   ou formas geométricas grandes) 
1 pincel no 12 ou brocha n° 0 (zero) 
1 livro  infantil de tecido 
1 livro infantil  de papel cartonado 
1 foto atualizada da criança (10x15) 
1 foto da família (10x15) 
1 caixa organizadora com tampa-10kg 
1 jogo de lençol 
1 travesseiro 
1 toalha  
1 sabonete líquido para eventual banho 
1 bico reserva 
1 babeiro de silicone 
 
MATERIAL DE USO COLETIVO: 
3 folhas E.V.A 
2 folhas de E.V.A glitter 
1 tubo de cola branca (pequena) 
1 pacote de saquinhos de papel celofane  
   decorados (20 unidades – 15x20) 
50 folhas de sulfite 60 - A4 (dura) 
20 folhas de papel A3 
1 pacote papel colorido (Filipinho color 8 cores) 
1 tubo de cola glitter (prata ou dourado) 
1 pacote 50 folhas oficio colorido 
1 folha de papel celofane colorido 

        1 caixa de cola colorida (Sugestão: Acrilex)                      
   1 pote de tinta guache (250ml com bico dosador,     
      menos branca) 
   2 rolos fita parda (grossa) 
   6 pacotes de lenços umedecidos  
   8 caixas de lenço de papel (50 unid.) 
   1 cd com músicas infantis 
   2 bobinas de saco plástico (freezer ou  
      microondas) 2 litros ou saco impermeável                                                                                       
   1 instrumento musical de brinquedo 
   1 pote de massa de modelar (soft)

2 metros de TNT (cor a escolher) 

 ATENÇÃO: 
- O uso do uniforme é diário e obrigatório. 
- Diariamente será anotado na agenda a rotina da criança, contendo horários de alimentação,    
  sono, evacuação, ... A agenda deverá ser revisada e assinada todos os dias. 
- Na mochila devem vir: fraldas (quantas forem necessárias para as trocas da tarde, lenço   
  umedecido e pomada para assaduras/para quem ainda precisa); 02 mudas de roupas (uniforme)   
  para eventuais trocas.                                                                                                                  
- Solicitamos que venha para a escola somente o material necessário e sugerimos atenção quanto   
  ao tamanho da mochila. 
- Ressaltamos a importância do calçado adequado como forma de contribuir na saúde da criança,  
  por essa razão, recomendamos o uso de tênis. 
- Em todo o material escolar, inclusive no uniforme, deverá constar a identificação do aluno. 
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 

A entrega dos materiais será agendado posteriormente com a coordenação pedagógica. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                INÍCIO DAS AULAS:  13/02/2020 

Manhã:  7h30min às 12h30min      Tarde:  13h30min às 18h30min    
 

 

  
 

 

 

 

Obs: pedimos que os jogos e 
brinquedos tenham selos do 
INMETRO e não sejam de tamanho 
pequeno (de médio a grande- que 
ultrapasse o tamanho do pulso da 
criança). Também não deverão ter 
partes destacáveis ou com partes 
pontiagudas. 
Os livros solicitados devem 
possuir gravuras grandes e pouco 
texto.  

Caso haja algum MEDICAMENTO A SER MINISTRADO no dia ou semana, deverá ser 
enviada RECEITA MÉDICA com horário e dosagem. 
 

› UNIFORME - Malharia Aline. Rua Benjamin Constant, nº 1311.     Fone: (55)  3026-1154. 


