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 Livros paradidáticos 

- 1 livro de escolha do aluno de acordo com a faixa etária (favor não identificar e nem encapar ANTES 

da avaliação do professor) 

- 2 livros sugeridos pela escola de acordo com a ficha entregue em 2019, via agenda. Alunos novatos: 

favor entrar em contato com a secretaria da escola para obter a ficha de sugestão de livros. 

 Agenda escolar (entregue pela escola) 

 

MATERIAL DE HIGIENE E USO PESSOAL 

 
1 bloco canson A3 colorido 

1 bloco de papel Criativo ou  Pasta Criativa 

10 botões grandes coloridos 

1 brinquedo de acordo com a preferência da 

criança (novo ou usado em bom estado de 

conservação e completo):  

• panelinhas / pratinhos de tamanho 

médio / bonequinhas / carrinhos / 

aviões/ bonequinhos   
 

1 brinquedo educativo adequado à faixa 

etária (sugestão: jogos de encaixe, quebra-

cabeça de madeira...)  
 

1 caixa de giz de cera Super Soft 6 cores  

1 caixa de gizão de cera 

1 camiseta maior para artes 

1 cartão telado 20 x 30 cm 

1 fantoche 

2 folhas de etiquetas de bolinhas grandes 

1 folha de lixa 

1 foto 10x15cm para chamadinha 

1 massinha de EVA para artesanato 

1 novaprint textura visual (coleção eco cores) 

1 pacote de dedoches 

1 pacote de molde para massinha 

4 pastas de papelão com trilho tamanho A3 
 

1 pincel esponja redondo 

1 pincel grosso (nº 815 24) 

2 potes de massa de modelar grandes 

  1 rolinho de pintura pequeno 

1 tapete tropical/passadeira (1 metro)  

1 tesoura plástica para massinha de modelar 

(com nome) 

1 pote de tinta P.V.A  

1m feltro

 

 

Obs.: Enviar diariamente garrafa de uso pessoal para água e toalha de mão para lanche.  

TODO O MATERIAL INDIVIDUAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DA CRIANÇA. 

A entrega dos materiais individuais identificados somente poderá ser feita no dia 25 de janeiro. 

 


