Grupo 2
 Material Didático “Poliedro” – Grupo 2
(A Secretaria enviará e-mail aos pais assim que os mesmos estiverem disponíveis para a
venda).

O QUE DEVE CONTER NA MOCHILA DIARIAMENTE:
 01 Agenda Escolar à opção dos pais, de preferência de uma folha por dia, 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 (24 cores);
 01 Jogo de canetas hidrocor (12 cores);
 02 Revistas (Velhas) para recorte;
 05 Caixas de massa de modelar soft (12 unidades);
 -- Avental de tecido para atividade de Artes
(Onde adquirir: Rota Uniformes e Gianolla Bazar);
 01 Tesoura (sem ponta);
 04 Lápis pretos grafite;
 01 Borracha macia;
 01 Apontador com depósito;
 01 Jogo de brinquedo de areia;
 01 Estojo escolar grande com 3 divisórias;
 01 Caderno Brochurão 96 págs.

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 esta se incumbirá de retirar o material):
 2 pacotes de sulfite A4 (100 folhas cada);
 02 Folhas de papel celofane (qualquer cor);
 02 Folhas de papel nacarado
 04 Folhas de papel color-set (cores variadas);
 04 Folhas de papel crepom (cores variadas);
 02 Placas de E.V.A. de qualquer cor (espessura 5 mm);
 02 Placas de E.V.A. de qualquer cor (espessura 2 mm);
 01 Bloco de papel canson A3;
 01 Bloco de papel canson A4 (180gr);
 01 Bloco A3 50 folhas 63g/m2 (Bloco Layout);
 02 Folhas de papel cartão (qualquer cor);
 01 Caixa de cola colorida;
 01 Pacote de palito de sorvete cru;
 01 Bloco criativo colorido A4 (32 folhas, 120 gramas);
 01 Tubo de cola em bastão grande;
 02 Tubos de cola em bastão pequeno;
 01 Tubo de cola branca (100 ml);
 01 Pincel (nº 12);
 01 Pincel (nº 18);
 01 Rolinho de pintor (espuma, 5 cm e com cabo);
 01 agulha de tapeçaria grande;
 01 Novelo de Lã (qualquer cor)
 02 Lixas (médias);
 02 Potes de guache atóxico lavável (250 ml) de qualquer cor;
 02 Pote de glitter;
 01 Pote de lantejoula escolar (qualquer cor);
 02 Potes de anilina (qualquer cor);
 02 rolos de fita de cetim de 10m (nº2) cores variadas;
 01 Mídia de DVD-R;

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.

