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MATERIAL

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

TOTAL

Foto 3x4

02

---

02

Frasco de cola branca 90g (sujeito a reposição)

01

---

01

Foto individual da criança (10cmx15cm)

01

---

01

Foto da criança com a mãe (10cmx15cm)

01

---

01

Foto da criança com o pai (10cmx15cm)

01

---

01

Foto da família completa (10cmx15cm)

01

---

01

Cola glitter – caixa com 04

01

---

01

01

---

01

Pincel grande para pintura (nº 22)

01

---

01

Rolinho pequeno para pintura

01

---

01

Toalha e flanela

01

---

01

Brinquedo. Aguardar orientação na Reunião de Pais

01

01

02

Livro de literatura para a biblioteca de sala (capa Dura ou de
plástico) indicado para a faixa etária

01

---

01

01

---

01

Pasta catálogo transparente com 10 plásticos (será utilizada
também no próximo ano)

01

---

01

Toalha de rosto pequena (para atividade de Artes)

01

---

01

Flanela (para atividade de Artes)

01

---

01

Lixa d´água

Pasta tipo Brasil com elástico
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MATERIAL DE USO DIÁRIO
• 01 toalhinha para o momento do lanche com o nome da criança (manter na merendeira).
• 04 fraldas descartáveis (alunos que fazem uso)
• 01 copo com válvula para beber água, com o nome da criança.
• 01 embalagem de lenços umedecidos (estudantes que usam fralda)
• 01 bolsa ou mochila sem rodinha contendo mudas de roupa (observar variação climática)
MATERIAL PARA SER ADQUIRIDO NA ESCOLA
• Caderno de Bilhetes Institucional
• 01 envelope de TNT (será utilizado também no próximo ano)
• 01 bloco de atividades
• 01 sacola de acoplado (será utilizada também no próximo ano)
Os materiais deverão ser adquiridos em fevereiro na unidade. Favor aguardar orientações
INÍCIO DAS AULAS
• 04/02/2019 (segunda-feira)
• Manhã: 7h às 11h30min
• Tarde: 13h às 17h30min

1ª REUNIÃO DE PAIS
• 02/02/2019 (sábado)
• 9h às 10h30
• Local: Rua Ponte Nova, 443 Floresta

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 de aula. Favor
aguardar a orientação/comunicação da professora em fevereiro.
• O uso do uniforme será exigido a partir do dia 04/02/2019 (segunda-feira)
• O material didático começará a ser usado a partir do dia 11/02/2019 (segunda-feira)
• Orientamos aos pais e estudantes a utilizarem material original, uma vez que a reprodução
parcial ou total de uma obra, mesmo que sem finalidade lucrativa, viola os direitos
autorais do autor. Lei 9610/1998.
• 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

