RELAÇÃO DE MATERIAIS/ 2021
EDUCAÇÃO INFANTIL (GRUPO 2)
MATERIAL DO ALUNO
1 caderno grande capa dura brochura (96 folhas)
1 pasta plástica com elástico (para atividades de casa)
1 jogo de brinquedo de encaixe com peças apropriadas para a idade (peças grandes)
1 brinquedo bem interessante (pode ser usado) esse brinquedo ficará na escola
1 avental para pintura (obrigatório)
1 pincel nº 14
2 livros de história infantil bem interessantes (pode ser usado)
4 revistas para recorte e colagem (usadas)
 500 folhas de papel A4 (branca)
 04 caixas de massa de modelar
 02 caixas de giz de cera grande
ESTES MATERIAIS SOLICITADOS SÃO DE USO DO ALUNO, PARA A REALIZAÇÃO DE TAREFAS.

IMPORTANTE:
 Todo o material individual deverá ser identificado, com o nome do aluno e
da turma;
 Favor manter na mochila 1 (um) copo ou squeezer, 1 (uma) toalha de
mão,1(um) frasco pequeno álcool em gel e 2 (duas) máscaras.
 Solicitamos que envie uma roupa extra (uniforme), material de higiene
pessoal (sabonete, shampoo, toalha de banho), pois eles tomam banho
todos os dias.
 Caso seu (sua) filho (a) use fraldas descartáveis, favor enviar a quantidade
necessária para a troca.
 Horário de aula das turmas: 13h10 às 17h (vespertino).

MATERIAL DIDÁTICO
GRUPO 2 - MARCHA CRIANÇA (Maternal) – AUTORES MARIA TERESA E
ARMANDO COELHO - ED. SCIPIONE.
 VALOR R$ 123,00 (adquirido na secretaria da escola)
UNIFORME ESCOLAR
NILZA MODAS: (27) 3219-2408 / 99949-2699 - Rua Jacinto Admiral, 816 – Cobilândia (Rua da feira) (Ed. Infantil ao 9º ano)
KRID-KRID UNIFORMES: (27) 99311- 3279 - Rua Japeri - 450 – Cobilândia – (Ed. Infantil ao 5º ano)
Meninas: Camisa amarela (com ou sem manga), short saia de tactel ou bermuda /calça de tactel ou helanca.
Meninos: Camisa amarela (com ou sem manga), bermuda ou calça de tactel.
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