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 Diariamente a criança deverá trazer: 

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

□ 01 uniforme sobressalente  

□ 01 agasalho (uniforme da escola)  

□ 01 agenda escolar (fornecida pela escola)  

□ 01 estojo individual contendo: lápis de escrever, borracha, cola bastão, tesoura sem ponta e apontador com o 

nome gravado  

□ 01 estojo individual contendo: lápis de cor (jumbo triangular) e canetinhas com o nome gravado  

□ 01 estojo contendo: 01 creme dental, 01 escova de dentes  
  

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

□ 01 toalha de tecido com o nome do aluno 

□ 01 garrafa para água com o nome do aluno 

□ 01 garrafa para suco com o nome do aluno 

□ Pote com lanche 

 
  

 Para permanecer na escola:  

□ 01 caixa de giz de cera (12 cores)  

□ 01 jogo de canetas hidrográficas grossas (12 cores)  

□ 01 caixa de cola colorida  

□ 01 caixa de cola com glitter  

□ 03 blocos de papel criativo A4 (cores sortidas)  

□ 01 pincel médio de formato redondo de ½ polegada  

□ 01 tela para pintura 20x30  

□ 01 quebra-cabeça de madeira  

□ 01 bloco lógico de madeira  

□ 01 pasta catálogo com 100 plásticos;  

□ 01 pacote de palito de picolé  

□ 01 tesoura especial para cortar massinha  

□ 02 potes de massinha 500g - cores sortidas - 

Sugestão SOFT  

□ 01 pasta de plástico com trilho (Singapura)  

□ 01 caixa de tempera Guache com 6 cores.  

 

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

Pré I  
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▪ Início das aulas: dia 04/02/2021 

▪ Os alunos novos e aqueles que precisarem terão os dias 04 e 05/02 com 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 


