EDUCAÇÃO INFANTIL – MINI MATERNAL
Material escolar
01
un.
Caderno brochura ¼ capa dura com 96 folhas - cor vermelha para usar
como agenda escolar
10
un.
Adesivo pequeno – motivo infantil (não pode ser de time)
01
un.
Bloco escolar Criativo (estampas variadas) com 36 folhas
02
un.
Bloco escolar desenho (Canson) A-3 com 20 folhas
01
un.
Bloco escolar Meu Primeiro Caderno A-3 - com 20 folhas Coloridas 120
gm²
01
pc.
Brinquedo pedagógico: Conectando Formas — Sugestão: ref. 1932 –
Carlu (peças grandes)
01
pc.
Forminhas para massa de modelar
01
un.
Cola branca - 90g
01
cx.
Cola colorida plástica
01
cx.
Giz de cera - Meu Primeiro Giz
04
pc.
Kit E.V.A tamanho: 1,00x 1,25 m- extra leve - liso
04
pc.
Kit E.V.A tamanho: 1,00 x 1,25 m - extra leve - sortidos / decorados
03
un.
Massa de modelar Fofinha/Soft, base: amido - pote com 150g
01
un.
Pasta polionda tamanho: A-3
01
cx.
Pintura a dedo (06 cores)
02
un.
Pintura facial líquida - sugestão: Rostinho Pintado ou Color Make
01
un.
Papel crepom laminado
01
un.
Papel crepom liso
01
un.
Papel crepom estampado
02
cx.
Lenço de papel
03
un.
Lenço umedecido grande
01
un.
Avental
01
un.
Revistas p/recortar
01
un.
Caixa organizadora 26,2 x 17,7 x 14,7cm - 4,3 litros
USO PESSOAL
01 un. Creme dental infantil (sem flúor)
01 un. Escova dental com proteção - com o nome do(a) aluno(a) - fica com o aluno
01 un. Nécessaire – para guardar a escova e o creme dental - com o nome do(a)
aluno(a)
01 un. Squeeze - 300 ml (garrafinha para água) com o nome do(a) aluno(a)
01 un. Toalha de mão com o nome do aluno (a) (uso diário)
01
Troca de roupa dentro da mochila (diariamente) - com o nome do(a)
aluno(a)
 No decorrer do ano letivo, outros materiais serão solicitados aos estudantes
de acordo com a demanda de todos os projetos/atividades de cada
bimestre.
 Repor os materiais sempre que for necessário.



OBSERVAÇÕES:

Reunião de Pais Educação Infantil e Fundamental I: 24/01/2020 (sextafeira) ;
* 8h - Para os estudantes matriculados no período da manhã.
* 10h30 - Para os estudantes matriculados no período da tarde.

Reunião de Pais – INTEGRAL
* 9h às 10h

24/01/2020 (SEXTA-FEIRA)

Início das aulas:
Ed. Infantil – 27/01/2020
Fund I – 27/01/2020
Fund II e Ensino Médio – 03/02/2020
Início com os livros didáticos: 03/02/2020
Entrega dos materiais: 1º dia de aula.
IMPORTANTE: não será aceita a entrega do material escolar no dia da
Reunião de Pais.
* Solicitamos que adquiram materiais de boa qualidade, para que seu filho
possa usufruí-lo por mais tempo e com mais segurança.

