
 

 

No dia 0055//0022//22002200, às 7h30, teremos REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS, no Auditório Tucker. 
SSuuaa  pprreesseennççaa  éé  ffuunnddaammeennttaall! 
Início das aulas: 06/02/2020 

 
 

Quantidade MATERIAL 
1 Avental plástico Bennett (cobrindo todo o uniforme)  

1 Pasta para agenda, de plástico transparente, tamanho meio-ofício, 2cm de altura 

1  Pasta com elástico polionda, amarela, de 4cm de altura, tamanho A4 

1 Pasta fina com elástico, transparente, tamanho A4  para Música 

1 Pasta fina com elástico, verde, tamanho A4  para Inglês 

1 Pasta classificadora transparente, tamanho A3 40BS 

1 Livro Infantil (vide lista da Rede SOMOS) 

1 200ml transparente/ branco (sem tema)  

1 Jogo didático de madeira (tema: cores, animais, formas) 

1 Conjunto de balde, peneira, pás e forminha para areia 

1 Tesoura de ponta arredondada (com o nome da criança gravado) 

2  Cola branca 500g 

5 Cola quente 

1 Caneta Hidrocor grossa (cor: preta)  

3 Tinta guache 250g, antialérgica, (1 de cada cor: verde folha, roxo e laranja) 

1 Pincel batedor n° 10 

1 Giz de cera grosso (com 12 cores) 
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3 Lantejoulas grandes (1 de cada cor: verde, roxo e laranja) 

5 Papel 40kg  branco 

3 Papel cartão colorido A4 (color cards) 

3 Papel cartão luminoso A4  

1 Papel Chamequinho A4 (cor: azul) 

1 Papel A4, branco (500 folhas) 

3 Papel A3 – Filipinho (qualquer cor) 

200 Papel A3/Duplo-Ofício – 120g / n°90 

2 Papel pardo 

5 Papel seda (cores variadas) 

2 Papel de presente (estampado) 

6 Cartolina (2 de cada cor: verde , roxo e laranja) 

5 Envelope, meio-ofício, branco 

10 Lixa  

4 Contact (2 transparente e 2  lisos nas cores: verde e roxo ou lilas) 

1 Fantasia (pode ser usada) 

2 Palitos de picolé coloridos 

4 Penas coloridas (grande) 

2 Plástico transparente grosso, tipo Cristal (1,5m de largura) 

1 Fantasia (pode ser usada) 

 
 



 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

• Entregar o material individual, etiquetado e identificado com o nome e turma do (a) aluno (a), à Professora 
da sala no dia 06 de fevereiro. 

 

• Entregar o material comunitário, etiquetado ou identificado com o nome e turma do (a) aluno (a), à 
Professora da turma. 

 
• Os materiais individuais, que porventura se desgastarem, devem ser substituídos. 
 
• As famílias podem colaborar no enriquecimento das atividades, trazendo sucatas variadas: caixas, retalhos 

de tecidos, botões, revistas com gravuras, rótulos, embalagens coloridas etc. E para o  enriquecimento da 
Casinha de Bonecas: saias, chapéus, luvas, sapatos, paletós, coletes, fantasias, adereços, colares, bolsas, 
maletas, relógios, telefones, peças de cozinha, almofadas etc. 

 


