
Alunos nascidos em 2016 e 2017

1 lápis grafite 6B
1 apontador com depósito
1 caixa de giz pastel oleoso - 12 cores
1 caixa de caneta hidrocor de 12 cores de boa qualidade
1 bloco de creative paper A4
1 bloco de papel canson 300grs A4 (branco)
6 folhas de papel crepom em cores diversas
10 folhas de papel cartolina branco
2 pacotes de papel sulfite branco 75g A4 100 folhas
1 pincel escolar redondo nº 20
1 rolinho de espuma para pintura
1 pote de tinta guache 250ml para cada cor (amarelo e vermelho). Sugestão: Acrilex
1 pacote de palito de churrasco 100 unidades de madeira
1 cola branca 500gr - sugestão Tenaz
1 tesoura escolar (ponta arredondada) de boa qualidade. Sugestão: cor preta - Tramontina, Mundial
2 unidades de cola em bastão 20g de boa qualidade. Sugestão Pritt
1 novelo de lã (a cor que desejar)
1 rolo de barbante
1 unidades de fita crepe 18mm x 50m
1 kit praia (brinquedo) - destinado ao tanque de areia

Disponibilizamos uma bolsa de tecido para os novos alunos. Nela cada criança faz um desenho e a
decora como preferir. As mochilas serão entregues no primeiro dia de aula para quem estiver
chegando. Quem desejar repor, estão à venda na secretaria.
Quem preferir outro tipo de bolsa, deve garantir os seguintes requisitos: não ter rodinha, não ter
personagens e ser customizável (para as crianças personalizarem).

Dentro da mochila, pedimos que os familiares sempre mantenham:
1 agenda 2022 com datas definidas, um dia por página, formato 128mm X 190mm
1 garrafinha de água para uso individual permanente na escola
1 saquinho para dias frios contendo trocas de roupas: camisas de manga longa, calças, calcinha ou
cueca e meias.
1 saquinho para dias quentes contendo trocas de roupas: camisas de manga curta, shorts, calcinha
ou cueca e meias.
1 embalagem plástica para roupas molhadas ou sujas
1 par de galochas para serem deixadas na escola (com nome)
1 escova dental para as crianças que almoçam na escola; a pasta de dente a escola fornece.

TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA
*Lembramos que as saídas a campo fazem parte de nossos planos de curso e são essenciais. Elas
acontecerão ao longo do ano letivo. Pedimos que as famílias incentivem essas atividades.



Alunos nascidos em 2018 e 2019

1 lápis grafite 6B
1 caixa de lápis de cor - 12 cores
1 caixa de caneta hidrocor de 12 cores de boa qualidade
1 caixa de giz pastel oleoso - 12 cores
1 caixa de giz de cera 12 cores
1 bloco de creative paper A4
1 bloco de papel canson 300 grs A4 (branco)
2 pacotes de papel sulfite branco 75gr A4 100 folhas
1 pacote de papel A3 75g 500 folhas
6 folhas de papel crepom em cores diversas
6 folhas de papel cartão em cores diversas
1 trincha para parede nº 02
1 rolinho de espuma para pintura
1 pincel escolar redondo nº 20
1 pote de tinta guache 250ml para cada cor (azul e branco). Sugestão: Acrilex
1 rolo de barbante
1 pacote de palito de sorvete 100 unidades
1 novelo de lã (a cor que desejar)
1 cola branca 500grs - Sugestão Tenaz
1 tesoura escolar (ponta arredondada) de boa qualidade. Sugestão: cor preta - Tramontina, Mundial
2 unidades de cola em bastão 20gr de boa qualidade. Sugestão pritt
1 unidades de fita crepe 18mm x 50m
1 fita adesiva transparente 45mmX100 metros
1 kit dinossauros  (brinquedo)

Disponibilizamos uma bolsa de tecido para os novos alunos. Nela cada criança faz um desenho e a
decora como preferir. As mochilas serão entregues no primeiro dia de aula para quem estiver
chegando. Quem desejar repor, estão à venda na secretaria.
Quem preferir outro tipo de bolsa, deve garantir os seguintes requisitos: não ter rodinha, não ter
personagens e ser customizável (para as crianças personalizarem).

Dentro da mochila, pedimos que os pais sempre mantenham:
1 agenda 2020 com datas definidas, um dia por página, formato 128mm X 190mm
1 garrafinha de água para uso individual permanente na escola
1 saquinho para dias frios contendo trocas de roupas: agasalho, camisas de manga longa, calças,
calcinha ou cueca e meias.
1 embalagem plástica para roupas molhadas ou sujas
1 saquinho para dias quentes contendo trocas de roupas: camisas de manga curta, shorts, calcinha
ou cueca e meias.
1 lenço umedecido para uso individual (para crianças que usam fraldas)
1 par de galochas para serem deixadas na escola (com nome)
1 escova dental para as crianças que almoçam na escola; a pasta de dente a escola fornece.

TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA.
*Lembramos que as saídas a campo fazem parte de nossos planos de curso e são essenciais. Elas
acontecerão ao longo do ano letivo. Pedimos que as famílias incentivem essas atividades.



Alunos nascidos em 2020 e 2021

1 caixa de lápis de cor - 12 cores
1 caixa de caneta hidrocor de 12 cores (ponta grossa) de boa qualidade
1 caixa de giz de cera 12 cores
1 estojo de aquarela
1 caixa de giz pastel oleoso - 12 cores
1 bloco de criativo estampado 120grs. A4
1 bloco de papel canson 300grs A4
2 pacotes de papel sulfite branco 75g A4 100 folhas
1 pacote de papel A3 75g 500 folhas
6 folhas de papel crepom em cores diversas
6 folhas de papel cartão em cores diversas
1 pincel escolar redondo nº 20
1 rolinho de espuma para pintura
1 pote de tinta guache 250ml para cada cor (branco e preto) - Sugestão: Acrilex
1 trincha para parede nº 02
1 cola branca 500grs - Sugestão Tenaz
2 unidades de cola em bastão 20g de boa qualidade. Sugestão pritt
1 tesoura escolar (ponta arredondada) de boa qualidade. Sugestão: cor preta - Tramontina, Mundial
1 pacote de palito de churrasco 100 unidades de madeira
1 unidades de fita crepe 18mm x 50m
1 fita adesiva transparente 45mmX100 metros
1 novelo de lã (a cor que desejar)
1 kit fazenda ou animais da fazenda  (brinquedo)

Disponibilizamos uma bolsa de tecido para os novos alunos. Nela cada criança faz um desenho e a
decora como preferir. As mochilas serão entregues no primeiro dia de aula para quem estiver
chegando. Quem desejar repor, estão à venda na secretaria.
Quem preferir outro tipo de bolsa, deve garantir os seguintes requisitos: não ter rodinha, não ter
personagens e ser customizável (para as crianças personalizarem).

Dentro da mochila, pedimos que os pais sempre mantenham:
1 agenda 2020 com datas definidas, um dia por página, formato 128mm X 190mm
1 garrafinha de água para uso individual permanente na escola
1 saquinho para dias frios contendo trocas de roupas: camisas de manga longa, calças, calcinha ou
cueca e meias.
1 embalagem plástica para roupas molhadas ou sujas
1 saquinho para dias quentes contendo trocas de roupas: camisas de manga curta, shorts, calcinha
ou cueca e meias.
1 lenço umedecido para uso individual
1 par de galochas para serem deixadas na escola (com nome)
1 escova dental para as crianças que almoçam na escola; a pasta de dente a escola fornece.

TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA.
*Lembramos que as saídas a campo fazem parte de nossos planos de curso e são essenciais. Elas
acontecerão ao longo do ano letivo. Pedimos que as famílias incentivem essas atividades.


