
 

                                  
                                  
 
 
   

 

Nome da criança:____________________________ Data nasc. :__ /__ /__ 

Nome do pai:_______________________Telefone: ____________________  

Nome da mãe:_______________________Telefone: ____________________ 

 
ARTES/PROJETOS 

 
(  ) 01 Unidade de tinta guache com 6 cores 
(  ) 02 Blocos de filipinho 85g/ m² (Cores 
variadas) 
(  ) 01 Caixa de massinha de modelar Soft 900 
gramas 
(  ) 02 Tubos de cola 90g  
(  ) 01 Tesoura pequena e sem ponta com o 
nome do aluno (ficar na escola) 
(  ) 03 Unidades de glitter (qualquer cor) 
(  ) 01 Rolo de algodão pequeno 
(  ) 10 Pares de olhos móveis 
(  ) 01 Pacotinho de penas coloridas 
(  ) 01 Pacote de meia pérola 
(  ) 01 Novelo de lã 
(  ) 01 Elastex 
(  ) 03 Placa de E.V.A fina (qualquer cor)  
(  ) 01 Placa de E.V.A estampado 
(  ) 01 Placa de E.V.A com glitter VM.P 
(qualquer cor) 
(  ) 01 Jaleco branco com mangas 
 

 Entrega de materiais 
 
A ENTREGA DE MATERIAIS SERÁ 
REALIZADA NO RETORNO DAS AULAS 
PRESENCIAIS 

 
Livros didáticos:SAS e LIV( Adquirir no ato 

da matrícula) 

 
ATIVIDADES DIÁRIAS 

 
(  ) 01 Pasta para tarefa no formato A3 com alça 
(  ) 01 Caderno de desenho 60 folhas 
(  ) 01  Caderno brochurão grande 48 folhas (para 
recados) 
( ) 01 Estojo completo: lápis de cor jumbo (super mina 5 
mm), lápis jumbo preto, apontador e borracha branca 
(Deixar na mochila)  
(  ) 01 Caixa de giz de cera  
(  ) 01 Tapete Tatame de EVA 60x60 
(  ) 01 Pacote de palito de picolé (Pontas arredondadas)  
(  ) 01 Brinquedo pedagógico (peças grandes de madeira 
ou plástico duro) 
(  ) 01 Livro de historinha 
(  ) 04  Botões grandes  
(  ) 01 Revista usada  

Higiene pessoal 
 (no retorno das aulas presenciais) 

 
(  ) 02 Sabonetes líquidos  

 
Início das aulas 

                                 
25/01/2021 

(No formato remoto)  

 
MATERIAIS QUE DEVEM VIR NA MOCHILA 

DIARIAMENTE  (no retorno das aulas presenciais) 
01-Copo  
01-Pano de prato 
01-Toalha de rosto  
01-Uniforme extra 
01- máscara 
Exceto o E V A, o  restante do material deverá 
estar marcado com o nome da criança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
“O essencial de nossa vida é que fique em algum lugar o fruto de nossa 

bondade.”                       Madre Anastasie 
 


