LISTA DE

M A T E R I A I S / 2 0 19

MATERIAL DE USO DIÁRIO
(sempre na mochila do aluno)
 AGENDA (personalizada da Escola)
 GUARDANAPO (de tecido para o lanche – c/ nome do
aluno)
 UNIFORME RESERVA (uma muda completa – c/ nome
do aluno)
 GARRAFINHA DE ÁGUA COM NOME DO ALUNO











































MATERIAL PARA ENTREGAR
(fica na Escola para uso do aluno)
100 folhas de desenho A4
20 folhas de desenho A3
01 bloco padronizado da Escola A3
01 brinquedo (adequado para faixa etária)
01 pasta plástica com elástico tamanho A4
01 conjunto de canetão 12 cores
01 caixa de giz de cera grosso
02 pacotes de massinha de modelar
01 tudo de cola 90/110g
03 cola bastão – grandes
03 lixas
01 tinta têmpera lavável 250ml – cores variadas
01 pacote de colorset A4 120g/m²
01 pacote de colorset A3 120g/m²
01 pacote de letras maiúsculas em E.V.A.
01 tesoura sem ponte
01 pincel nº 14
01 jogo americano
02 tubos de cola glitter 90g
15 sacos plásticos A4
20 copos descartáveis
20 colheres descartáveis (plástico)
10 pratos descartáveis (papel)
02 lápis de cor
01 metro de TNT – cores variadas
05 lápis pretos nº 02 – apontados
02 peças de fita mimosa – cores livres
01 rolo de fita PARDA
01 pacote de palito de picolé
01 metro de papel con-tact transparente
01 almofada (com nome da criança)
01 avental para trabalhar com tinta
01 rolo fita dupla face
02 rolos de papel crepom
02 cartelas de adesivo
01 pacote com 50 balões nº 07
05 refis finos de cola quente
01 borracha branca macia sem cheiro
01 apontador duplo com depósito
01 revista velha para recorte
01 livro infantil para sala de aula

Solicitamos R$ 15,00 para aquisição de jogos didáticos

PARA MENINAS: 05 borrachas de cabelo
Será conversado com a professora, na reunião de
pais, sobre o brinquedo que deverá ficar na escola.
LIVRO PARADIDÁTICO

Livro de leitura para o 1º trimestre: Gritolândia
Editora: Cassol
Será solicitado no decorrer do ano letivo, 01 por
trimestre.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

 Todos os materiais serão conferidos pela
professora e os faltantes, solicitados;
 Todos os materiais de uso diário devem ser
identificados com o nome da criança;
 Eventualmente, outros materiais poderão ser
solicitados ao longo do ano letivo;
 A professora do Turno Regular receberá apenas
o material do Turno Regular;
 A agenda escolar, bem como blocos e uniformes
estarão disponíveis para aquisição na secretaria da
escola.

REUNIÃO DE PAIS E PROFESSORA:
Dia: 18 de fevereiro às 13h30min
Local: sala de aula do (a) aluno(a)
Obs: Neste dia trazer o material escolar do (a)
aluno(a), em um saco com o nome do mesmo.
INÍCIO DAS AULAS
Dia: 18 de fevereiro – segunda feira
Horário: 13h15minutos

A Menina do Cabelo Roxo e o Principezinho
Menina do Cabelo Roxo no Reino de Walachay
Gritolândia

