MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 2019
MATERNAL I | BH CASTELO

MATERIAL

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

TOTAL

02 fotos 3x4 (entregar no 1º dia de aula)

02

-

02

Caixa de giz de cera (meu 1º giz de cera) *

01

-

01

Caixa de cola colorida (com 6) lavável – de boa
qualidade

01

-

01

Pote grande de tinta guache ( cor a escolha)

01

-

01

Revistas usadas para recorte (Pais e Filhos,
Crescer, Globo Rural, Isto É, Casa e Jardim)

02

02

01

Frasco de cola branca 90

02

02

04

Pacote de papel Lumi Color com 50 folhas

01

-

01

Folha de papel A3 60kg (pacote) com 50 folhas

01

-

-

Folhas de papel A3 sulfite (branco)

100

-

100

Pasta (tipo “polionda” – 2cm) de boa qualidade
(resistente)

01

-

01

Brinquedo grande: adequado a faixa etária.
Aguardar orientações na 1ª Reunião de pais

01

01

01

Caixa de massa de modelar com 12 cores (a
base de amido)

01

01

02

Novelo de lã (cor a escolher)

01

-

01

Botões comuns grandes cores diversas

10

-

10

Pacote de palitos de picolé colorido (100 uni)

01

-

01

Pratinhos de papelão pequenos

10

-

10

Novelo de lã (cor a escolher)

01

-

01

Pacote de palitos de churrasco com 100
unidades (sem ponta)

01

-

01

Uma mochila para transportar o material
diariamente (pode ser de rodinha)

01

-

01

*Sujeito a reposição
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MATERIAL DE USO DIÀRIO
• 01 muda de roupa (observar variação climática) e outros itens de uso pessoal que serão
orientados na reunião de pais
• 01 garrafinha antivazamento com tampa para beber água com nome
• Toalhinha para o lanche com nome
MATERIAL DIDÁTICO
• 01 Livro de Pano e 02 livros de banho (de acordo com a faixa etária e com a Filosofia da
escola). Sugestão de Editoras: Ática, FTD, Moderna, Dimensão, Scipione, Brinque-book,
Ciranda Cultural, Lê...
MATERIAL PARA SER ADQUIRIDO NA ESCOLA
• 01 Caderno de bilhete institucional
• 01 Saco TNT para livros
• 01 Saco de acoplado
• 01 Bloco de Atividades
Os materiais deverão ser adquiridos em fevereiro na secretaria da escola. Favor aguardar
orientações
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Todos os materiais deverão ser identificados com o nome da criança. Os cadernos, os livros
e demais materiais didáticos deverão ser identificados e encapados, além do nome do
aluno(a), com o nome da professora e a série.
• Todos os materiais deverão ser entregues à professora, na própria sala em data agendada
na 1ª reunião de pais.
• O uso do uniforme será exigido a partir do dia 11/02/2019 (segunda-feira)
• O material didático começará a ser usado a partir do dia 11/02/2019 (segunda-feira)
•
Entregar para a professora no 1º dia de aula as seguintes informações,
por escrito, caso não compareçam à 1ª Reunião de Pais/2019: nome completo do aluno(a),
curso, responsável pelo(a) aluno(a), telefone(s), pessoa autorizada a buscar (nome
completo e RG) e telefones
INÍCIO DAS AULAS
• 04/02/2019 (segunda-feira)
• Manhã: 7h às 11h30min
• Tarde: 13h às 17h30min
• Integral: 7h às 17h30min
1ª REUNIÃO DE PAIS
• 02/02/2019 (sábado) | Unidade BH Castelo
✓ SEI: 9h30 às 10h
✓ Série Regular: 10h às 11h30

