MATERIAL ESCOLAR – 2021 – Maternal I (2 a 3 anos completos após 31/03).





















01 caixa de lápis de cor jumbo.
01 estojo escolar (com 2 divisões).
01 conjunto de canetinhas.
01 caixa de giz de cera.
02 tubos de cola branca (90 g).
02 colas bastão.
02 caixas de massa de modelar (macia).
01 pasta de atividades.
01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
01 caderno de linguagem 96 folhas (capa dura).
01 caderno quadriculado 96 folhas (1x1 capa dura).
04 lápis pretos jumbo (enviar 01 e guardar os demais para reposição).
01 apontador para lápis jumbo.
04 borrachas (enviar 01 e guardar as demais para reposição).
01 tesoura sem ponta.
01 conjunto de cola colorida.
01 tela de pintura (20x30).
01 pincel chato.
01 caixa de tinta guache (6 cores).
01 jogo pedagógico adequado para a idade.
MATERIAL ADICIONAL PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:

 01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
 01 nécessaire contendo gel dental (líquido) e escova de dente (para permanecer na
mochila).
MATERIAL PARA PERMANECER NA MOCHILA DIARIAMENTE
(PARA TODOS OS ALUNOS):
 01 toalha pequena com o nome bordado.
 01 pacote de lenço umedecido.
AVISOS IMPORTANTES:
- OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME COMPLETO DO ALUNO
E A TURMA.
- CASO SEJA NECESSÁRIO, SERÁ SOLICITADA A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AO LONGO
DO ANO LETIVO.
Previsão para:
Entrega de materiais: 05/02/21.
Início das aulas: 08/02/21.

MATERIAL ESCOLAR – 2021 Maternal II (3 a 4 anos após 31/03).





















01 caixa de lápis de cor.
01 estojo escolar (com 2 divisões).
01 conjunto de canetinhas.
01 caixa de giz de cera.
02 tubos de cola branca (90 g).
02 colas bastão.
02 caixas de massa de modelar (macia).
01 pasta de atividades.
01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
01 caderno de linguagem 96 folhas (capa dura).
01 caderno quadriculado 96 folhas (1x1 capa dura).
04 lápis pretos (enviar 01 e guardar os demais para reposição).
01 apontador com depósito.
04 borrachas (enviar 01 e guardar as demais para reposição).
01 tesoura sem ponta.
01 conjunto de cola colorida.
01 tela de pintura (20x30).
01 pincel chato.
01 caixa de tinta guache (6 cores).
01 jogo pedagógico adequado para a idade.

MATERIAL ADICIONAL PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:
 01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
 01 nécessaire contendo gel dental (líquido) e escova de dente (para permanecer na
mochila).
MATERIAL PARA PERMANECER NA MOCHILA DIARIAMENTE
(PARA TODOS OS ALUNOS):
 01 toalha pequena com o nome bordado.
 01 pacote de lenço umedecido.
AVISOS IMPORTANTES:
- OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME COMPLETO DO ALUNO
E A TURMA.
- CASO SEJA NECESSÁRIO, SERÁ SOLICITADA A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AO LONGO
DO ANO LETIVO.
Previsão para:
Entrega de materiais: 05/02/21.
Início das aulas: 08/02/21.

MATERIAL ESCOLAR – 2021 – Pré - Escola I (4 a 5 anos completos após 31/03).





















01 caixa de lápis de cor.
01 estojo escolar (com 2 divisões).
01 conjunto de canetinhas.
01 caixa de giz de cera.
02 tubos de cola branca (90 g).
02 colas bastão.
02 caixas de massa de modelar (macia).
01 pasta de atividades.
01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
01 caderno de linguagem 96 folhas (capa dura).
01 caderno quadriculado 96 folhas (1x1 capa dura).
04 lápis pretos (enviar 01 e guardar os demais para reposição).
01 apontador com depósito.
04 borrachas (enviar 01 e guardar as demais para reposição).
01 tesoura sem ponta.
01 conjunto de cola colorida.
01 tela de pintura (20x30).
01 pincel chato.
01 caixa de tinta guache (6 cores).
01 jogo pedagógico adequado para a idade.

MATERIAL ADICIONAL PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:
 01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
 01 nécessaire contendo gel dental (líquido) e escova de dente (para permanecer na
mochila).
MATERIAL PARA PERMANECER NA MOCHILA DIARIAMENTE
(PARA TODOS OS ALUNOS):
 01 toalha pequena com o nome bordado.
 01 pacote de lenço umedecido.
AVISOS IMPORTANTES:
- OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME COMPLETO DO ALUNO
E A TURMA.
- CASO SEJA NECESSÁRIO, SERÁ SOLICITADA A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AO LONGO
DO ANO LETIVO.

Previsão para:
Entrega de materiais: 05/02/21.
Início das aulas: 08/02/21.

MATERIAL ESCOLAR – 2021 – Pré - Escola II (5 a 6 anos completos após 31/03).






















01 caixa de lápis de cor.
01 estojo escolar (com 2 divisões).
01 conjunto de canetinhas.
01 caixa de giz de cera.
02 tubos de cola branca (90 g).
02 colas bastão.
02 caixas de massa de modelar (macia).
01 pasta de atividades.
01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
01 caderno de linguagem 96 folhas (capa dura).
01 caderno quadriculado 96 folhas (1x1 capa dura).
01 caderno de caligrafia 48 folhas (capa dura).
04 lápis pretos (enviar 01 e guardar os demais para reposição).
01 apontador com depósito.
04 borrachas (enviar 01 e guardar as demais para reposição).
01 tesoura sem ponta.
01 conjunto de cola colorida.
01 tela de pintura (20x30).
01 pincel chato.
01 caixa de tinta guache (6 cores).
01 jogo pedagógico adequado para a idade.

MATERIAL ADICIONAL PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:
 01 caderno de cartografia 96 folhas (capa dura).
 01 nécessaire contendo gel dental (líquido) e escova de dente (para permanecer na
mochila).
MATERIAL PARA PERMANECER NA MOCHILA DIARIAMENTE
(PARA TODOS OS ALUNOS):
 01 toalha pequena com o nome bordado.
 01 pacote de lenço umedecido.
AVISOS IMPORTANTES:
- OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME COMPLETO DO ALUNO
E A TURMA.
- CASO SEJA NECESSÁRIO, SERÁ SOLICITADA A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AO LONGO
DO ANO LETIVO.

Previsão para:
Entrega de materiais: 05/02/21.
Início das aulas: 08/02/21.

