
 
 
- 01 pasta plástica com alça 
- 01 pasta com elástico fina 
- 01 caderno meia pauta espiral (96 folhas) 
- 01 caderno de desenho grande para religião (48 fls) 
- 01 estojo com 02 lápis 2B, borracha com cinta plásti-
ca, apontador com depósito 
- 01 estojo com hidrocor grosso (12 cores) e lápis de cor 
(12 cores) 
- 01 caixa de gizão de cera (12 cores) 
- 01 tesoura sem ponta  
- 02 pacotes de papel para recortar, colar e montar (8 
cores)  
- 01 bloco para desenho 140g/m2/A4 
- 01 bloco para desenho 140g/m2/A3 
- 02 folhas de E.V.A. estampadas (45x55) 
- 03 folhas de E.V.A. com glitter (45x55)  
- 03 folhas de E.V.A. lisas (45x55)  
- 01 frasco de cola branca 
- 02 tubos de cola colorida com glitter 
- 02 potes de massa de modelar (500g) 
- 01 caixa de cola colorida (6 cores) 
- 01 caixa pequena de guache 
- Moldes para massinha de modelar 
- 01 pincel para pintura chato nº 8 
- 01 pincel para pintura redondo nº 16 
- 02 telas 20X30 para pintura 
- 01 pacote de fita de CETIM largura 4cm, qualquer cor 
- 02 livros de história, em bom estado de conservação, 
para a biblioteca de classe ( observar a faixa etária da 
criança). 
- 25 sacolas plásticas transparentes, sem alça, tamanho 
menor do que o ofício para guardar roupas molhadas 
ou sujas, restos de merenda, etc 
- 03 revistas para recorte 
- 02 rolos de papel crepom 
- 10 tubos de cola quente para pistola pequena 
- 01 resma de papel branco A4 
- 01 metro de contact transparente 
- 01 tubo de cola bastão 
- 01 pacote de palito de picolé 
- 01 pacote de olhos para boneca 
- 01 DVD virgem com capa acrílica 
- 01 baldinho com pá (identificado) 
- 01 jogo pedagógico (5 anos – material resistente) 
- 01 bola 
 
 
 
 

- Mochila 
- Necessaire com escova e pasta de dente, lenço de 
papel e lenços umedecidos (todos os dias dentro da 
mochila) 
- 01 caneca identificada para uso em sala de aula 
 

OBSERVAÇÕES: 

→ por medida de segurança e economia, identifique o 

material, o uniforme e o agasalho de seu/sua filho/a. 

→ os livros de história serão pedidos no início do ano 

letivo. 

→ ao longo do ano, outros materiais poderão ser 

solicitados. 

→ os alunos deverão adquirir, nas malharias especia-

lizadas da cidade, a camisa que será usada na 

inauguração da Escola Jardim Nossa Senhora das 

Dores, dia 09 de fevereiro. Essa camisa terá uma 
produção limitada e poderá ser usada durante todo o 
ano letivo. 

REUNIÃO DE PAIS: 

08/02/2019, às 13h, 

 no Teatro Sânia Cosmelli 

Pedimos que tragam, nesse dia, todo o material 
escolar devidamente identificado para que o primeiro 

dia de aula transcorra com tranquilidade e seja 
dedicado, exclusivamente, à acolhida dos alunos. 

Nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2019, de 15h as 

17h30min, as salas da Educação Infantil estarão 
abertas para visitação dos pais e alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÍCIO DAS AULAS:  13/02/2019 

TURNO DA TARDE:   13h às 18h 
 

 


