01 mochila (adequada para a idade)
01 lancheira
01 toalhinha de mão (manter na lancheira)
01 caneca para água (plástica / manter na mochila)
01 troca de uniforme para ficar na ESCOLA
01 troca de uniforme para ficar na MOCHILA
01 tapete macio para sentar-se (40X60 - tipo antiderrapante).
01 foto 3x4 para a professora da sala
01 foto da criança 10x15
01 pasta polionda 28 cm x 38 cm x 05 cm (com alça)
01 caixa plástica 40,8 x 29,0 x 12,8 cm (modelo foto )
01 caderno capa dura 96 folhas cor azul (pequeno)
01 camiseta usada de adulto para atividade de pintura.
01 livro de história (adequado para a faixa etária) de
preferência com capa, página dura e letra maiúscula
(*ver observação)
01 jogo educativo próprio e interessante para faixa
etária.
1 Kit cozinha(panelinha, copinho, frutas) ou Kit
construtor (martelo, chave de fenda, prego)ou 1kit de
animais de plástico (selvagens, da fazenda, do mar,etc)
ou Kit profissões, etc.
01 tubo de cola branca (90 grs.)
02 potes de massinha de modelar de 500 grs.
01 caixa de tinta plástica com gliter
01 pacote de canudo grosso dobrável (100unidades)
01 rolo de fita crepe
01 caixa de tinta Plástica
01 caixa de lenço de papel com 100 unidades
25 palitos de sorvete
01 caixa de giz de cera (meu 1º giz)

01 balde de areia com pás
01 pote de tinta guache 250 ml branca
01 rolo de durex colorido azul 01 pincel nº18
01 pincel brocha
01 pacote de lantejoulas coloridas grandes
20 sacos plásticos grossos soltos
100 folhas de papel creative paper (fluorescente).
01 Papel presente tema infantil
01 folha colorset amarelo
02 rolos de papel crepom azul
02 folhas de papel cartão vermelho
02 folhas de cartolina verde
02 folhas de celofane amarelo
02 folhas de EVA cor verde
01 pacote de dobradura cores sortidas
03 envelopes A4(pardo)

Apostila será adquirida na 1ª semana de aula.
Ensino Religioso

aguardar o início das aulas

- Os materiais deverão ser entregues na Educação Infantil no período de 17 à 24/01/2018 das
9h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, quando será conferido na presença do
responsável pelo aluno(a).
- É obrigatória a identificação nos materiais de uso pessoal.
- O Atestado médico para prática de Educação Física e a Ficha Informativa de Saúde deverão ser
entregues na primeira semana de aula no caderno vai-vem devidamente preenchidas.
* Livro de História: Sugestão de autor: Ana Maria Machado/Theresinha Casasanta/Mary França
por assuntos abordados: animais/plantas/cores.

ou

No decorrer do ano letivo, pode haver eventuais despesas com material pedagógico e outros eventos.
Não deixar para trazer material no 1º dia de aula.
O uso do uniforme da escola é obrigatório: tênis, camiseta, bermuda/saia ou calça.
Todo o uniforme deverá estar identificado com o nome e a turma do (a) estudante.
Horário da Entrada e Saída:
Abertura dos portões: 12h45min
Inicio das aulas: 13h00min tolerância até às 13h10min
Saída: 17h30min até as 18h05min, após esse horário será cobrado plantão.
Reunião de Procedimentos Metodológicos: 25/01/2018

