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 Diariamente a criança deverá trazer: 

□ 01 mochila com nome visível no lado externo, contendo:  

□ 03 fraldas descartáveis               □ 01 saquinho para roupas sujas  

□ 01 uniforme sobressalente               □ 01 agenda escolar (fornecida pela escola)  

□ 01 agasalho (uniforme da escola com o nome do aluno)              □ 01 copo com tampa ou garrafa plástica 
  

□ 01 lancheira com nome visível no lado externo, contendo:  

□ 01 toalha de tecido 

□ 01 garrafa de água  

         □ 01 garrafa de suco 

         □ Pote com lanche 
  

 Para permanecer na escola:  

□ 01 bolsa de higiene com nome visível no lado externo, contendo:  

□ 01 pente ou escova  

□ 01 creme dental 

□ 01 escova de dente 

□ 01 pomada preventiva para assadura 

         □ 01 sabonete  

         □ 01 pote de lenços umedecidos  

         □ 01 creme de pentear cabelo (se necessário)  

 

□ 02 caixas de big giz de cera triangular (12 cores)  

□ 01 caderno desenho (48 folhas com espiral)  

□ 04 blocos de papel A3 25 folhas – construção do Livrão (297 mm x 420 mm)  

□ 02 blocos de papel criativo A4 (cores sortidas)  

□ 01 pincel médio com ½ polegada  

□ 01 caixa tempera de guache com 6 cores (30 ml)  

□ 01 caixa de cola colorida com 6 cores  

□ 01 estojo de pintura a dedo  

□ 01 conjunto de cola glitter  

□ 01 tela para pintura 20 cm x 30 cm  

□ 02 potes de massinha 500g - cores rosa/azul. Sugestão SOFT (coloridas)  

□ 01 brinquedos de acordo com a faixa etária (sugestão: jogos de encaixe, animais de borracha, jogo de construção, 

quebra-cabeça, jogos de associação. Peças grandes de madeira ou plástico – RESISTENTE  

Entrega de material de 25 a 29/01, das 8h às 17h.   

Creche III  
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□ 01 pacote de palito de picolé  

□ 01 camisa de malha para ser usada nos momentos de pintura durante o ano (tamanho P adulto) 

□ 02 unidades - Livros de Literatura Infantil correspondente a sua faixa etária (Editoras sugeridas: Moderna, Objetiva, 

Ática, Saraiva, FTD, Brinque-book, Global, Salamandra) 

□ 01 fantoche  

□ 01 tesoura de massinha 

 

▪ Início das aulas: dia 02/02/2021 

▪ Os alunos novos e aqueles que precisarem terão de 02 a 05/02 horário diferenciado.  
✓ Manhã: 07h10min às 10h 

✓ Tarde: 13h às 15h 

 

▪ Bermuda, calça ou short-saia vinho 

▪ Uniforme branco ou vinho 

▪ Tênis com meia 

▪ Casaco da escola 

▪ Bolsinha Projeto Lendo e Criando  

▪ Venda de uniforme: Loja Versátil (em frente à escola). O uso do casaco da escola é obrigatório (independente do 
modelo). Identificar todas as peças com caneta de tecido ou bordado. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

UNIFORME 


