
 

 

 

 

 

 

MATERIAL QUE DEVERÁ VIR DIARIAMENTE NA MOCHILA (IDENTIFICADO COM NOME):  

 1 guardanapo de tecido para o lanche;  

 1 garrafinha com água;  

 1 muda de roupa completa (inclusive meias e calçado);  

 1 lancheira térmica;  

 1 estojo com: 3 lápis pretos n°2 (não lapiseira), 2 borrachas macias, 1 apontador com depósito para o lixo, 

1 caixa de lápis de cor, 1 tesoura sem ponta (de boa qualidade), 1 conjunto de canetas hidrográficas grossas 

(12 cores, de boa qualidade);  

 Agenda escolar (será entregue no início do ano letivo). 

 

 MATERIAL QUE FICARÁ NA ESCOLA:  

 3 tubos de cola (90g, de boa qualidade) identificados;  

 1 caixa de cola colorida;  

 1 cola glitter (qualquer cor);  

 2 pacotes de massinha super soft, sem aroma;  

 4 anilinas comestíveis (cores variadas);  

 1 caneta de retroprojetor colorida ou preta;  

 1 pasta simples com elástico, identificada (para tarefa de casa);  

 20 folhas de desenho (tamanho A4);  

 50 folhas brancas (tamanho A4, 75g/m2);  

 2 pacotes de papel colorido (tamanho A4);  

 1 bloco de folhas de desenho (tamanho A3);  

 1 bloco de folhas coloridas (tamanho A3);  

 1 rolo de papel crepom (qualquer cor);  

 1 pote de 250ml de tinta têmpera: vermelha;  

 1 pote de glitter (qualquer cor);  

 1 pacote de lenços de papel;  

 1 brinquedo para areia;  

 2 revistas coloridas (para recortar);  

 5 encartes de mercado;  

 1 camiseta grande para as aulas de arte (identificada);  

 1 brinquedo (carrinho pequeno, loucinhas, boneca, animais emborrachados, telefone, etc.);  

 1 livro de história adequado à faixa etária;  

 1 caderno de desenho simples, 60 folhas (tamanho A4) identificado;  

 1 rolo de fita mimosa (qualquer cor);  

 1 estojo de giz de cera (12 cores);  

 2 lixas ferro n°60 (28x23cm);  

 1 pacote de palitos de churrasco;  

 1 pacote de palitos de picolé;  

 1 fita durex colorida (pequena);  

 1 rolo de papel celofane (qualquer cor);  

 1 rolo de papel laminado (qualquer cor);  

 1 pegador de massa ou saladas (de plástico); 

 1 pacote de acetato (21x29,7 cm – 18 micras – 15 unidades); 

 1 bandeja de isopor pequena; 

 toalhas velhas ou panos diversos (para trabalhos);  

 botões, retalhos de tecido, algodão;  
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 1 envelope tamanho A3; 

 1 jogo para a sala de aula, adequado para a idade (jogo da memória, lego, quebra-cabeça, jogo de encaixe, 

jogo matemático). 

 

Todos os materiais deverão ser trazidos à escola no dia da entrevista com a professora. 

 

OBSERVAÇÕES:  

 Todos os pertences da criança (guardanapos, lancheira ou mochila, lenços, garrafa térmica, guarda-

chuva, peças de roupa...) deverão estar bem identificados com o nome bordado ou com caneta 

de tecido.  

 O material será armazenado em sala de aula para uso dos alunos em atividades pedagógicas.  

 Sugere-se que o material de higiene seja de uso individual.  

 Uso obrigatório do uniforme completo. Para facilitar o encaminhamento das peças ao seu dono, é 

muito importante que todas venham identificadas com o nome completo e a turma da criança. 

O uniforme pode ser adquirido nos seguintes locais:  

o BN Company - Av. Brasil, 718, sala 105, Centro – Portão. Telefone 3562 5307;  

o DC Uniformes - Rua São Caetano, 364, Centro – São Leopoldo. Telefone 3589 7200. 

 

 

 

 

 Atenção 

Na segunda semana de fevereiro de 2020, a escola entrará em contato com as famílias para 

agendar os horários das entrevistas com a professora.  

Essas entrevistas acontecerão no dia 17 de fevereiro de 2020 no período da tarde.  

As aulas iniciam na terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2020.  

Horário das aulas: 13h15min às 17h15min. 


