LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021
EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I


NÃO ESQUEÇAM DE PERSONALIZAR TODOS OS MATERIAIS E UNIFORMES ESCOLARES!

MATERIAIS QUE DEVERÃO PERMANECER EM CASA:
1 mala escolar (padrão obrigatório conforme contrato):
adquirir na escola.

1 sacola/natação (padrão obrigatório conforme contrato):
os estudantes do período Integral deverão adquirir na
escola.

1 bolsinha/higiene (padrão
contrato): adquirir na escola.

1 copo (deverá vir dentro da bolsinha/higiene).

obrigatório

conforme

1 sacola/soninho (padrão obrigatório conforme contrato): os estudantes do período Integral deverão adquirir na escola.

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ENVIADOS À ESCOLA:
100 folhas de papel A3 (180g/m²). Encadernar no
sentido vertical (no lado menor da folha), divididos em
5 blocos individuais de 20 folhas cada.
Todos devem ter capa.

1 camiseta velha, manga comprida, com elástico nos
punhos para ser usada na aula de Arte (tamanho ‘‘P’’
adulto).

1 caixa de giz de cera (jumbo) 12 cores – personalizados.

3 caixas de lenços de papel.

3 blocos de Creative Paper (sendo 1 bloco para as aulas
de Inglês/Oral Class).

10 pacotes de toalhas umedecidas.

1 pincel grosso nº 20.

1 caixa organizadora Bel Ordene azul de 7,5 litros.

1 caixa de lápis de cor grosso 12 cores Faber-Castell –
personalizados.

1 brinquedo novo, por exemplo: peças de encaixe (voltado
para crianças de 1 a 2 anos).

1 caixa de cola colorida com 6 cores.

5 fotos 3x4.

2 tubos de cola branca líquida 90g.

10 folhas A3 soltas para as aulas de Inglês.

MATERIAIS QUE SERÃO USADOS COLETIVAMENTE, POR ISSO NÃO SERÃO
DEVOLVIDOS NO FINAL DO ANO:
1 pote grande de massinha Acrilex.

1 pacote com 12 pregadores de roupa grandes e de
plástico (coloridos).

1 zíper.

2 livros de histórias infantis novos.

 OBSERVAÇÃO:




Os materiais deverão ser trazidos à escola no dia:
27 de janeiro de 2021 – Unidade Boqueirão.
28 de janeiro de 2021 – Unidade Santa Quitéria.
Horário: 15h às 17h – Com a professora regente.
Pedimos que confiram todo o material antes de entregá-lo na escola.

