
 

          
 

 
 

 

 

MATERIAL INDIVIDUAL: 
Os itens abaixo devem estar na mochila diariamente a partir do 1º dia letivo de 2020 e não estão inclusos no valor do material escolar 
comprado na escola. 

 1 squeeze para água     /      Repelente   
 
Uma nécessaire (com nome) com a medida de no máximo 20 cm de comprimento e nela deverá conter:  

 1 escova dental infantil macia com cabo curto ( com protetor )  /    1 creme dental 

 1 toalhinha de mão 

 1 avental padronizado da escola (ficará na mochila, fora da nécessaire) 

 1 pente ou escova  
       Um estojo contendo: 

 1 caixa de giz de cera grosso com 12 cores (colocar dentro de um estojo separado dos demais lápis.) 

 1 cola líquida (ficará na escola) / 2 colas em bastão (ficarão na escola)  

 2 lápis pretos    /    1 borracha macia 

 1 caixa de lápis de cor com 12 cores 

 1 apontador com depósito 

 1 pincel chato – n. 18 (ficará na escola) 

 1 tesoura sem ponta (ficará na escola) 

 1 conjunto de canetinhas com 12 cores  

 1 régua transparente de 20 cm.  

 1 pasta catálogo A4 com 50 saquinhos    /   1 pasta com elástico  
       Para realizar as tarefas enviadas para casa, sugerimos comprar: 

 1 cola bastão (deve permanecer em casa) 

 1 tesoura sem ponta (deve permanecer em casa) 
PARA A CIRANDA DA LEITURA 

 1 maleta polionda oficio – 360x43x260 mm   

 1 livro de histórias indicado para a faixa etária de cinco anos (permanecerá na escola). Sugerimos que a história esteja escrita com 
letra bastão em caixa alta (letras maiúsculas). 

Enviaremos alguns temas como sugestão 
 

MOCHILA ESCOLAR: A mochila apropriada deve ter em média 34 x 22 cm. Sugerimos o uso de mochilas de rodinhas padronizada da 
escola. 
LANCHEIRA:  
Sugerimos que a lancheira tenha em média 20 x 18 cm, alça de mão e de ombro, revestimento térmico, zíper, garrafa térmica e tuppeware 
para acomodar todo o lanche, assim como a padronizada da escola. 
MOCHILA PARA ESPORTES:     

        Não pode ser a mesma do material escolar. Sugerimos o uso da mala de esportes padronizada da escola.  
SACO PARA BRINQUEDOS: 

        Sugerimos que coloquem os brinquedos dentro dessa mochila.  
IDENTIFICAÇÃO :   Colocar nome em todos os pertences: mochila, giz de cera, cola, pincel, estojo, nécessaire,  uniforme, avental, etc.  
Utilizar caneta permanente ou etiqueta personalizada (a escola indica o fornecedor). 
Para identificar os lápis, sugerimos raspar a parte de cima, pois as etiquetas descolam com o tempo.    

MATERIAL DIDÁTICO 2020: 
       O valor será R$ 1.110,00, dividido em 6 parcelas de R$ 185,00 nos boletos de Fevereiro à Julho 2020.  

REUNIÃO DE PAIS:  
Dia 01/02/2019 ( Sábado )   
Conhecer a professora e a Sala de Aula. 
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