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Material Individual (identificado): 
 

2 brinquedos  
1 kit fazendinha de plástico ou 
1 kit cozinha de plástico 
1 pincel no 14 
1 escova de dentes com protetor de cerdas 
1 livro de história infantil-capa dura 
1 toalha de mão 
1 creme dental 
1 foto atual (10X15) 
1 foto da família  

1 jogo pedagógico de madeira (referente a idade   
   da criança - 02 a 03 anos)             
1 estojo para o material de higiene   
1 garrafinha com bico para água 
1 quebra-cabeça gigante de chão (referente a   
    idade  da criança - 02 a 03 anos)             
1 pasta com abas grossas(55mm) para guardar  
   os trabalhos   
1 babeiro de silicone   

 

MATERIAL A SER ENTREGUE PARA PROFESSORA:
3 potes de massa de modelar (Sugestão: Soft ) 
1 pacote de papel (Sugestão: Filipinho   
   Color / 8 cores) 
50 folhas de ofício (colorida) A4 
20 folhas de papel A3 (grossa) 
4 folhas de  E.V.A. (uma de cada cor)  
2 folhas de  E.V.A. glitter 
1 tela para pintura (30x30) 
1 tinta branca acrílica para tela 
1 pote de tinta acrílica colorida 37ml para tela (cor a   
   escolher)    
1 tubo de cola branca (pequena) 
1 pacote com saquinhos de papel celofane   

decorados (10 unidades/20x40) 
3 m  de TNT (qualquer cor) 
1 caixa de cola colorida (Sugestão: Acrilex) 
2 rolos de fita papel (grossa) 

1 pacote de palito de picolé colorido 
6 potes de lenços umedecidos  
6 caixas de lenço de papel (100 unidades) 
1 lixa (fina) preta 
2 bobinas de saco plástico transparente 2 litros ou  
   saco impermeável 
50 folhas A4 Sulfite (desenho) dura 
1 instrumento musical de brinquedo 
1 pacote de animais ou frutas de EVA pequenos 
1 papel crepom - colorido 
1 pote de tinta guache de 250ml com bico   
   dosador (cor a escolher menos branca)   
1 caixa de giz de cera grande 

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 preenchida com os dados de identificação,  
- Na mochila devem vir: fraldas (quantas forem necessárias para as trocas do dia, lenço  
  umedecido e pomada para assaduras/para quem ainda precisa); 01 muda de roupa completa (uniforme)  
  para eventuais trocas.                                                                                                                  
- Solicitamos que venha para a escola somente o material necessário e sugerimos atenção quanto  
  ao tamanho da mochila. 
- Em todo o material escolar, inclusive no uniforme, deverá constar a IDENTIFICAÇÃO do aluno. 
- Ressaltamos a importância do calçado adequado como forma de contribuir na saúde da criança,  
  por essa razão, recomendamos o uso de tênis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

               INÍCIO DAS AULAS:  13/02/2020 
 

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

  
  

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

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 

 

   REUNIÃO COM OS PAIS OU RESPONSÁVEIS:      Dia:  17/02/2020 às 19 horas 
                                                                 Local:  SALÃO VERDE 


