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MATERIAL PARA USO DO ALUNO 
INDIVIDUAL 

 
1 caderno grande capa dura brochura (96 folhas) 
1 pasta plástica com elástico (para atividades de casa) 
1 pasta catálogo (50 plásticos) para portifólio 
1 avental para pintura (obrigatório) 
3 revistas para recorte (usadas) 
3 caixas de lápis de cor (12 cores) 
1 pacote de papel criativo dupla face 
1 pincel nº 12 
2 livros de história infantil bem interessantes (pode ser usado) 
1 jogo de brinquedo de encaixe com peças grandes 
1 brinquedo interessante (pode ser usado) 
1 estojo contendo: 5 lápis de escrever, 2 borrachas, 2 
apontadores, 1 kit canetinhas 12 cores, 1 tesoura ponta grossa e    
1 tubo de cola 90g) 
 
Observação importante: O material do estojo deverá ser 
reposto sempre que necessário.  

 
3 caixas de massa para modelar grande soft 
1 caixas de giz de cera grande 
500 folhas de papel A4 (branca) 
4 folhas de EVA (cores variadas) 
4 folhas de cartolinas dupla face (cores variadas) 
1 pacote com 100 folhas de papel A4 (azul) 
1 kit com 6 potes pequenos de tinta guache 
3 colas com glitter (cores variadas 
1 fita PVC (durex largo) 
1 pacote de palito de picolé 
3 tubos de cola (90g) ou 1 tubo de (500g)  

 

 

Material Didático – PROSINHA 3 – AUTORAS: ANITA ADAS E CRISTIANA MUSA – ED. SARAIVA R$170,00 
Livro de Inglês – HELLO 3 – AUTORAS: ELIETE CANESI MORINO E RITA BRUGIN DE FARIA - R$148,00 
Valor total R$318,00 (vendido na secretaria da escola e parcelado em 2 x no cartão) 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

• Todo o material individual deverá ser identificado, com o nome do aluno e da turma; 

• A escola fornecerá um caderno/agenda para anexar os informativos; 

• Deverá conter na Mochila: 1(uma) squeeze e 1 tolha de mão; 

• Os materiais deverão ser entregues nos dias 01 a 04 de fevereiro/2022; 

• Início do ano letivo: 07 de fevereiro (segunda-feira); 

• REUNIÃO COM PAIS: 04 de fevereiro (sexta-feira) às 16h; 

• Horário de aula das turmas: 13h às 17h20 (vespertino) 

• Material para a natação recreativa: Maiô/sunga, touca, toalha e boia (se houver 
necessidade) 

• O uniforme escolar poderá ser encontrado nas seguintes lojas:  
 

NILZA MODAS: (27) 3219-2408 / 99949-2699 
Rua Jacinto Admiral, 816 – Cobilândia (Rua da feira) 

• (Ed. Infantil ao 9º ano) 

KRID-KRID UNIFORMES: (27) 3226-8775 / 99311- 3279 
Rua Japeri - 450 – Cobilândia 

• Ed. Infantil ao 5º 

Meninas: Camisa amarela (com ou sem manga), short saia de tactel ou bermuda de helanca.  
Meninos: Camisa amarela (com ou sem manga), bermuda de tactel. 
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