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LISTA DE MATERIAIS 2O2O
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25 Folhas de desenho A3 (1209)

75 Folhas de papel f)esenho A4 (180g/m2 ou 150g/m2)

0lCaixa de giz dc cera grosso Curton (15 cores)

02 Claixas de massa de modelar SOFT (12 cores) exceto
Goeller

02 Caixas de massa de modclar Neon (12 cores)
*01 Clonjunto de canetas hidrográficas grossas
(12 canetas)
*01 Caixa de lápis de cor Jumbo (12 cores)

02 'l'ubos de cola (110g) Sugestão: Tenaz - com tampa
de rosca para facilitar a reposição.

01 Pacote Colorset A3 (soÉidos) I20g
*02 lápis preto Jumbo No. 2 (identificado c/ nome do
cstudante)
* 0l Apontador de lápis com 2 furos
* 01 Borracha

01 I-ixa (fina)

01 Estojo múltiplo para aÍmazcnar os materiais escolarcs
individuais marcados com asterisco.

0I Pasta de feragem (para avaliação)
*01 'I esoura sem pontâ (sugestões: Tramontina ou
Mundial). Estudante canhoto: tesoura adequada

01 Toalha pequena e um guardanapo dc pano pequeno
(para usar na merendeira)

03 Sacos plásticos tamanho ofício (com 4 furos)

01 Pasta plástica tamanho (44) com elástico

01 Pasta plástica clalça 20mm (A3)

01 F'oto 3x4

05llnidades de letras (vcgais) em E.Y.A. tamanhos:
pequeno e grande

01 Pacotc de lantejoulas (médias)

20 Botões (com enfeites) e liso na paúe de trás

01 Camiscta grande, usada, para proteção em atividades
dc pintura (identificada)

02 Potes de sorvete (vazios) retangulares

0l Tubo de cola transparente para:rtesanato (35g) para
E.V.^ e isopor.

20 Centimctros de imã adesivo

% Metro de cano (6mm) e 2 'Joelhos" para cano (6mm)
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05 Adcreços para brincar (chapóu, óculos,máscara, bolsa
etc..)

0l Rolo de fita adcsiva colorida ou com desenhos
01 Conta gotas (usado) se tiver

MENINAS: 02 pacotes de apliques de E.V.A (pcqueno).
0l pacote dc massa de E.V.A (cores vibrantes). 01 pacote
de algodão (25e). 0l folha de papel laminado. 01 rolo de
fita transparente (larga). 01 pacote de massa para Biscuit
(90g) corcs vibrantcs, 0l pacote de folha de acetalt'r
tran.sparenÍe (tamanho A4), 02 pratos de papelão
rc[angulares (18cm x lScm) laminado na piu'tc interior, 01
Conjunto dc finta guachc Neon (6 cores llSml),01 caneta
posca (5m) branca, 01 pote de tinta I'êrnpera Guache
250m1 (na cor trranca).

MENINOS: 01 pacote de retalhos de tecido. 01 pacote
de areia (colorida - §or vibrante), 0l pacote de
lante-ioulas (médias). 01 caixa de cotonetes, 01 folha de
papel camurça. 0t rolo dc Íita dupla face (fina), 0l caixa
de Giz Pastel ( l2 cores). 02 pratos de papelão retangulares
(l4cm x lScm) laminado na parte interior, 0l pacote de
pelotines (formas de docinhos), 01 tinta acrílica
brilhantc (cor vibrante). ), 0l caneta posca (5m) preÍa, 0l
pote de tinta'fêmpera Guache 250m1(na cor preta).

PARA O 2" SEMESTRI.:
02 lápis prcto No.2 (identiÍicado c/ nome do estudante)

§Programa Escola da Inteligência
Educação Socioemocional
Os Jogos da Inteligência

Os itens assinalados com *(asterisco),

deverão ficar acondicionâdos
dentro do estojo múItiplo.

Todos os mâteriais
deverão estar identificados.

Verso



ESTIMADAS FAMÍLhS, PEDTMOS ATENçÃO PARA AS TNFORMAçÔES
QUE SEGUEM:

rDia 14 de feyereiro: Reunião com as famílias da Educação Infantil (Turmas do NA e F[B) às

18h30min.

rDial7 de fevereiro: Reunião com as famílias da Educação Infantil, no horário marcado no dia
da reunião (Turmas do NA e NB).
rAs famílias da Educação Infantil deverão trazer o material escolar no dia da entrevista
(devidamente identificado, com o nome do estudante, inclusive na sacola).

r Dia 18 de fevereiro: Horario especial: Manhã: das 09h às 1lh - Tarde: das 14h às L6h.

r A partir de 19 de fevereiro: Horiário normal: Manhã: das 07h45min às 11h45min - Tarde: das
13h30min às 17h30min.

rA agenda escolar é de uso diário, devendo sempre ser por0ada pelo(a) estudante.

tTrazer diariamente uma garrafa para água.

rPara apráúica de Educação Física, o(a) estudante deverá estar vestido adequadamente.

rNossos uniformes encontraÍn-se à venda nas lojas: HOLY MOTHER - situada dentro do pátio da
Escola (fone: 9845.28153) e CRIAÇOES SUNFISH - MARLENE (fones: 3319.1960 t 3319.11711
999s74148).

rO uso do uniforme é obrigatório a partir do 1o dia de aula (não será permitido "barriga de fora"),
devendo ter suas peças identificadas com o nome completo do(a) estudante. Confra em nosso site:
www. escolansbrasil.com.br.

rNão será permitido o uso de camisetas de times de futebol e da Escolinha de Futsal Gol de Placa nas

atividades escolares.

rO aparelho celulâr, bem como MP3, máquina fotográfica, tablet e similares não serão permitidos no
horário de aula. Eventuais perdas ou danos não é responsabilidade da Escola (conforrne o Contrato de

Prestação dos Serviços de Educação Escolar - Cláusula 9 Parágrafo 2).

rO Corretivo não é permitido na Escola.

OS ITENS DESTA LISTA VOGÊ ENCONTRA À VENDA NAS LIVRARIA§:

Na Volta às aulas compre na !-IVRARIA CERV()!
Você encontra material escolar e livros didáticos, tudo num só lugar!

Barão do Amazonas, 985 - F: 3339í6íí
Bourbon Country - F: 3O243333

Bourbon Assis Brasil - F: 33724554
Lindóia ShoPPing - F: 334O1313
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