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 Diariamente a criança deverá trazer: 

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

□ 01 agenda escolar (fornecida pela escola) 
 

□ 01 estojo individual contendo:  

□ lápis de escrever 

□ borracha  

□ cola bastão 

□ tesoura sem ponta  

□ apontador adequado para o modelo do lápis  

 

□ 01 estojo individual contendo:  

□ lápis de cor (jumbo triangular)  □ canetinhas  
 

□ 01 estojo individual contendo:  

□ 01 creme dental □ 01 escova de dentes (com protetor de cerdas) 
 

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

□ 01 toalha de tecido 

□ 01 garrafa de suco 

□ 01 garrafa de água 

□ Pote com lanche 
 

 Para permanecer na escola: 

□ 03 blocos de papel criativo A4 (cores sortidas) 

□ 01 pincel médio de formato redondo de ½ polegada 

□ 01 tela para pintura 20x30 

□ 01 tempera guache com 6 cores 

□ 02 potes de massinha 500g - Sugestão SOFT 

□ 01 caixinha de Material dourado pequeno 

□ Pasta de papelão com trilho (Singapura) 

□ Pasta com elástico fina (qualquer cor) 

□ 01 jogo pedagógico com numerais  

□ 01 jogo pedagógico com letras 

□ 01 jogo Bloco de Encaixes 

□ 01 pasta catálogo com 100 plásticos 

□ 01 tesoura de massinha 

 
 

Obs:  

• Todos os itens devem ser etiquetados com o nome da criança 

• Será de responsabilidade da família, a reposição dos materiais durante o ano 

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

Pré II  



Nossos parceiros pedagógicos: 
 

 

 

 

▪ 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 


