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Material para uso em sala de aula 
(entregar na secretaria da escola no período de 28/01 a 05/02) 

- 01 pote de guache de 250 ml preto 

- 01 pote de guache de 250 ml verde 

- 01 pincel chato nº 10 

- 02 conjuntos de caneta pilot 12 cores (ponta grossa) 

- 01 pote de massa de modelar de 500 g (Soft) 

- 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

- 01 caixa de giz de cera (bastão) 

- 01 resma de papel A4 

- 50 folhas de papel peso 40 (tamanho A3) 

- 02 pacotes de papel peso 40 (tamanho A4) 

- 01 pacote de 100 fls de papel A4 (verde) 

- 01 bloco de papel Color Cards comum 

- 01 bloco de papel Color Cards fluorescente 

- 02 pacotes de palito de picolé 

- 01 rolo de fita adesiva (durex) larga transparente (45mm x 45m) 

- 03 rolos de durex colorido (amarelo, verde e branco) 

- 02 papel celofane (transparente e laranja) 

- 02 folhas de EVA (preto e branco) 

Material para uso individual – com identificação 

(entregar na secretaria no período de 28/01 a 05/02) 

- 01 livro de história (sugestão em anexo) 

- 01 tesoura sem ponta 

- 02 tubos de cola branca de 90 g 

- 03 pastas de trilho de papelão 

- 01 avental 

Trazer no primeiro dia de aula 

- 01 escova de dentes com capinha protetora 

- 01 tubo de pasta de dentes 

- 01 toalhinha de mão 

- 01 caderno fino com espiral 

- 01 copo de plástico não descartável 

- 01 estojo escolar contendo: 02 lápis pretos, 01 borracha, 01 apontador e canetinhas hidrocor (ponta fina) 

 
AVISOS: 

- Uniforme: Loja Bimar (Rua Francisco Portela, 159 – Tel.: 2762-1757) 

- A Escola iniciará a Merenda Comunitária no dia 14/02/2020 

Dia 10/02/2020 

7:30h – Início das aulas normais para alunos da Educação Infantil ao  

9° ano de escolaridade (1º turno)  

13:15h – Início das aulas normais para alunos da Educação Infantil ao  

1º ano de escolaridade (2º turno) 

 


