GRUPO 1
O QUE DEVE CONTER NA MOCHILA DIARIAMENTE:
 01 Agenda Escolar à opção dos pais, de preferência de uma folha por dia grande,
que funcionará como elo de comunicação diária entre escola e família, assim como
comunicação por e-mail;
 01 Pente ou escova de cabelo;
 01 Troca de roupa;
 01 Pote de lenços umedecidos (repor quando necessário);
 01 Squeeze (garrafinha de água);
 01 Nécessaire plástica com zíper, contendo:
01 Escova de dente (infantil);
01 Creme dental (infantil).
MATERIAL INDIVIDUAL:
 01 Pasta Sanfonada clássica com 12 divisórias
(Etiquetar: Nome da criança e ano que frequenta);
 01 Pasta polionda, 2 cm (amarela), para atividades de casa
(Etiquetar: “TRABALHO PESSOAL”, Nome da criança e ano que frequenta);
 01 Caderno de desenho grande (Capa dura, espiral e sem margem);
(Etiquetar: Nome da criança e ano que frequenta);
 01 Caixa de giz de cera (12 cores);
 01 Caixa de lápis de cor triangular (24 cores);
 01 Jogo de canetas hidrocor jumbo (24 cores);
 05 Caixas de massa de modelar soft (12unidades);
 02 Revistas (Velhas) para recorte;
 01 Avental de tecido para atividade de Artes
(Onde adquirir: Rota Uniformes e Gianolla Bazar);
 01 Tesoura (sem ponta);
 02 Lápis pretos grafite triangular jumbo;
 01 Borracha macia;
 01 Apontador com coletor triangular jumbo;
 01 Estojo grande com 3 divisórias;
 01 Jogo de brinquedo de areia;
 01 Livro paradidático de história: “Bichinho de Estimação”, de Edméa Campbells.
Editora: Paulinas.
 01 Livro paradidático: “Para sempre”, de Paula Santisteban e Eduardo Bologna
(Música em Família), 2ª edição, S.P., 2014. (Onde encontrar: Livraria Nobel).

MATERIAL DE ARTE
(Poderá ser adquirido pelos responsáveis ou adquirido por meio de vale em papelarias
especializadas. Optando pela aquisição por meio de “vale”, este documento deverá ser
entregue na escola e está se incumbirá de retirar o material):
 02 pacotes de sulfite A4 (100 folhas cada);
 02 Folhas de papel celofane (qualquer cor);
 04 Folhas de papel crepom (cores diversas);
 04 Placas de E.V.A. de qualquer cor (espessura 2 mm);
 01 Bloco de papel canson A3 (180 gramas);
 01 Kit Leoni A3 nº 3
 01 Folha de papel nacarado;
 01 Rolo de barbante;
 01 rolo de fita de cetim com 10m (2 cm espessura, qualquer cor).
 01 Novelo de lã (qualquer cor);
 01 Pacote de lantejoulas grandes;
 01 Agulha de tapeçaria grande;
 01 Tubo de cola em bastão grande;
 02 Tubos de cola gliter (qualquer cor);
 05 Tubos de cola branca (110 ml);
 01 Pincel (nº 20);
 01 Pincel (nº 14);
 01 Pincel batedor (nº6);
 01 Rolinho de pintor (espuma, 5 cm e com cabo);
 02 Lixas (médias);
 01 Pacote de palito de sorvete cru;
 02 Potes de guache atóxico lavável (250 ml, qualquer cor);
 02 Potinhos de anilina de qualquer cor;
 01 Pote de gliter (qualquer cor);
 01 Mídia de DVD-R;
 02 lastex branco (rolinho pequeno)

MATERIAL DE HIGIENE:
 02 Caixas de lenço de papel, que ficará no armário em sala.

OBSERVAÇÕES:
 Os materiais de uso individual serão guardados nas mochilas ou nos armários em sala.
 Todo o material deverá ser identificado com o nome completo e nível da criança, inclusive
o uniforme.

