
  

 

 
VOCÊ ENTRE OS MELHORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

                                                         LIVRO  DE CALIGRAFIA  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

01 unid Tesoura sem ponta (identificada com o nome da criança) 

02 unid Pasta polionda (fina) (identificada com o nome da criança) para transportar as atividades extra classe. 

01 unid Calcinha (identificada com o nome da criança)  
(*Material permanente na mochila do aluno). 

01 unid Cueca (identificada com o nome da criança)  
(*Material permanente na mochila do aluno.) 

01 unid Lancheira (identificada) com o nome da criança. 

01 unid Garrafa para água. (identificada com o nome da criança). (Uso individual) 
01 unid 

Avental (identificado com o nome da criança) 

01 unid Brinquedo de encaixe ou jogo educativo (identificado com o nome da criança). (Sugestão blocos lógicos) (Uso 
individual). 

01 unid Blusa identificada com o nome da criança (*Material permanente na mochila do aluno.) 

01 unid 
Calção identificado com o nome da criança. (*Material permanente na mochila do aluno.) 

02 unid 
Foto 3x4 da criança. 

01 unid 
Estojo simples identificado com o nome da criança para colocar lápis, borracha, lápis de cor e giz de cera. 

 
MATERIAL DE USO NA HIGIENE PESSOAL 

QTD DISCRIMINAÇÃO 

01 unid Toalha pequena para mãos (identificada com o nome da criança). Conservar na lancheira. 
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01 unid Guardanapo de tecido pequeno para o lanche (identificado com o nome da criança). Conservar na lancheira. 

 
MATERIAL DE RECURSO DE APRENDIZAGEM 

Qtd. DISCRIMINAÇÃO Qtd. DISCRIMINAÇÃO 
02 unid. Lápis com borrachas fino 01 cx Coleção de madeira com 12 unidades (Fino) 
01 unid. Apontador (Adequado para lápis grosso) 01 unid Lápis grafite (grosso) 
02 cxs. Coleção de madeira com 12 unidades (grossos) 01 unid Apontador (Adequado para lápis fino) 
01 cx Giz de cera grande e grosso.   

 
MATERIAL INDIVIDUAL PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTE 

Qtd. DISCRIMINAÇÃO Qtd. DISCRIMINAÇÃO 

1 cx Pintura a dedo  01 unid Tela para pintura (24 x 30 cm) entregar quando for solicitado. 

01 unid Pincel de pelo chato nº 14 (identificado).   

01 folha Caderno de desenho grande com aspiral 

(projetos) (48 folhas) 

  

02 unid Tinta para rosto (líquida)   

03 unid Tintas para tecido acrilex   

01 unid. Resma de papel A4  

 
Obs: Havendo necessidade do uso de outros materiais nas aulas de arte estes serão pedido no momento 

adequado. 
 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. ENTREGA DO MATERIAL INDIVIDUAL E COLETIVO  
Local: Sala de aula da turma que irá cursar em 2021. 
Período: 18/01 a 29/01/2021. 
Horário: 8 horas às 11 horas / 14 horas às 17 horas, na sala com a professora.  

OBS: Só receberemos materiais dos alunos que optarem pelo sistema presencial. O aluno que optar pelo sistema remoto, entregará 
apenas as resmas de papel A4. 

 

2. INÍCIO DAS AULAS: 01/02/2021 
 
Não aceitamos entrega de material no primeiro dia de aula. 
 
 3. UNIFORME  

Blusa (bordar o nome da criança na blusa no lado esquerdo, na altura do peito, com linha cor azul conforme modelo exposto na 

escola) à venda na escola. 

Short poderá ser confeccionado a critério obedecendo à cor, tecido e modelo da escola (Tecido – Gabardine Santista cor azul celeste) 
ou nas lojas: Unifardas - Rua Barroso, 449 – próximo a Babylândia – Centro Norte – Fone: 3226-4310. / Confecsul – Rua Campos 
Sales, 846 Centro Norte. Próximo ao Colégio Dom Barreto – fone: 3305-7554. / Calçado: tênis preto sem detalhes e meia branca 
sem detalhes. / Casaco: Todo branco ou azul adquirido na escola. Bordado com nome da criança. /OBS: NÃO ACEITAMOS CASACO 

COM CAPUZ. 
  

 


