LISTA DE MATERIAL 2021
GRUPO 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01 caderno de desenho grande (espiral com 96 folhas)
01 bloco criativo
01 pincel nº 16 e 01 avental plástico
01 pacote de palito de picolé coloridos
01 agenda para recados com 1 dia por página
01 tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina) com nome gravado
01 pacote de palito de picolé colorido
01 brinquedo pedagógico de plástico que possa ser higienizado
01 caixa grande de lápis de cor (12 cores), Jumbo.
02 livros de histórias infantis (de acordo com a faixa etária)
01 estojo contendo: 1 lápis triangular, 1 borracha e 1 apontador com depósito
02 caixas de giz de cera
02 caixas de pintura a dedo
01 tubo de cola branca (90g)
04 caixas de massa de modelar (Soft-dough)
02 pastas com trilho para projetos literários
01 pacote de lenços umedecidos (renovar sempre que necessário)
01 pacote de fraldas descartáveis (se a criança utilizar, renovar sempre que necessário)
01 pacote de Filipinho – Color Card para os projetos
01 pacote de papel canson para os projetos
02 folhas de EVA nas cores azul e vermelha para os projetos
01 garrafinha com tampa (tipo squeeze) com nome
01 frasqueira com nome contendo: 1 escova dental macia com tampa, creme dental,
1 toalha de lanche, 1 pente ou escova de cabelo.

ORIENTAÇÕES GERAIS
INÍCIO DAS AULAS: 01/02/2021
1. Possuímos armários para uso do aluno em todas as salas de aula. Portanto, para evitar
acidentes nas escadas, NÃO SUGERIMOS O USO DE MOCHILAS DE RODINHAS NO RECINTO
ESCOLAR.
2. O material individual deverá ser entregue no dia 27/01/2021 no horário em que seu
filho irá estudar. NÃO RECEBEREMOS MATERIAL NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA pois este
será o momento exclusivo para recebermos os alunos.
3. Favor colocar nome DO ALUNO em TODO material, inclusive em agasalhos de frio, e renovar
sempre que necessário.
4. Os tênis deverão ser nas cores da escola, ou seja: vermelho, branco, grafite, cinza e/ou preto.
NÃO serão aceitos tênis com detalhes coloridos.
5. Não será permitido o uso de calça jeans e casaco que não seja o adotado pela escola. O
uniforme de frio é OBRIGATÓRIO. Adquiram o mesmo no início do ano ou façam suas
encomendas aos fornecedores: Loucic (tel: 3282-1773), Blink (tel: 33287565) ou Vanusia
Confecções.
ATENÇÃO: Os livros didáticos da Rede Pitágoras deverão ser adquiridos o mais breve possível
(até o dia 22/01/21 na secretaria da escola) para recebimento do material e chave de acesso à
plataforma digital no 1º dia de aula.

