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II. MATERIAL DIDÁTICO  

04 Folhas de dupla face (cores vibrantes) 

03 Folhas de papel crepom (cor: 1 amarelo, 1 azul e 1 vermelho) 

02 Folhas de emborrachado grandes (cor: marrom e preto) 

01 Pacote de papel A4 lummi 

1 m Papel contato (estampado/ motivo infantil) 

1 m Papel contato (azul e vermelho) 

02 folhas de cartolina laminada (cor: azul e vermelho) 

01 Folha de emborrachado verde com glitter  

02 Tubos de tinta para artesanato (cor: branco e preto) 

01 Pacote de filipinho colorido (cores primárias) 

02 Tubos de tinta guache (cor: vermelho, azul e amarelo) 

III. MATERIAL DIDÁTICO  INDIVIDUAL 

02 Caixas de massa de modelar 

01 Pasta multiuso transparente com zíper (tamanho: 33cm x 24cm) 

01 Brinquedo pedagógico- (para faixa etária de 2 anos) 

01 Brinquedo (saquinho de frutas – tamanho: grande) 

01 Carrinho de compras (brinquedo de plástico) 

02 Caixas de giz de cera (Meu 1º giz) 

01 Estojo com zíper 

01 Balde de praia (cor: vermelho) 

01 Pasta Plástica com elástico 5cm (cor: vermelho) 

01 Porta retrato 10cm x  15cm (MDF) 

01 Caixa retangular 10cm x 15cm (MDF) 

01 Bolsa em tecido algodão cru (medidas: 36 cm altura x 37cm de largura) OBS.: Sem arte no tecido, 

pois será customizada na escola 

01 Caderno de desenho com capa dura - tamanho grande 

IV. MATERIAL DIDÁTICO  INDIVIDUAL 

02 Escovas de dente com proteção 

02 Pastas de dente infantil 

01 Toalha banho 

04 Lavandas para banhos (500ml) 

04 Sabonetes líquido (500 ml) 

01 Pente ou escova de cabelo 

02 Xampus 

 

http://www.varejao.com.br/Autor/Produto/1024394/FABIANA-BARBOZA/ELIANE-NASCIMENTO


 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1. Fardamento ASG é vendido na Livraria                              do Shopping Tacaruna – Piso L1- Atendimento de 

Segunda a Domingo das 9h às 22h. Contato.: 3221-0338 

Farda oficial: regata e bermuda ou regata e calça tactel com Tênis branco, azul ou preto 

 

  
 

2. Início das aulas: 03/02/2020 

3. Horário de Aula: 7h às 11h 45min 

4. Todo material dos itens II, III e IV deverá ser entregue na escola, nos dias 24 de janeiro, das 07h30 às 

11h30, na Sala de aula, na Educação Infantil. 

Observação: Não receberemos materiais no 1º dia de aula, para evitarmos transtornos no momento de acolhida 

dos alunos. 

5. Para a relação II, a Escola disponibiliza o serviço opcional de pagamento da taxa em substituição à compra 
do material. O valor da taxa é calculado com base no levantamento do custo da relação e estará à 
disposição através de planilha na Tesouraria. Essa taxa deverá ser feita em espécie, na Tesouraria da 
Escola até o dia 31/01/2020, no valor R$ 160,00 (cento e sessenta reais).  

6. Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, os materiais de uso diário, devidamente identificados. 

7. Adquira materiais de boa qualidade, por ser de maior durabilidade e contribuir no bom desempenho das 

atividades. 

8. Todo material da criança deve ser marcado com o nome e turma, especialmente os livros didáticos. 

9. Todo material individual da criança deverá ser reposto pela família, de acordo com a necessidade de uso. 

OBS.: Poderão ser solicitadas, ao longo do ano, taxas para eventos comemorativos, culturais ou esportivos. 
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