
 
 

 

1º SEMESTRE 
 
 01 pasta portfólio 100 sacos (capa preta) 

 100 folhas de papel Sulfite A4 180g 

 50 folhas de papel Sulfite A3 

 40 folhas de papel Kraft A4 180g 

 01 pacote de papel colorset A3 

 02 folhas de papel celofane (cores diferentes) 

 04 folhas de Lixa (grossa e fina) 

 01 folha de papel ondulado (colorido) 

 03 potes de tinta guache 250ml (cores diferentes) 

 01 pincel chato tamanho 22 

 01 pincel chato tamanho 8 

 01 tesoura sem ponta de boa qualidade 

 01 revista para recorte 

 05 canetas permanentes pretas de ponta média 

 02 canetas para tecido (cores diferentes) 

 01 caixa de caneta hidrocor ponta grossa 12 cores 

 01 caixa de lápis de cor jumbo 

 01 caixa de giz de cera jumbo  

 02 fitas durex coloridas  

 01 rolo de fita kraft parda larga 

 01 tubo de cola de silicone 

 01 tubo de cola branca 40g com tampa não removível 

 01 rolo de papel contact 

 01 peça de fita mimosa grossa 

 02m de tecido de algodão crú 

 01 pacote de palito de churrasco 

 01 pacote de limpador de cachimbo (coloridos) 

 01 pote de massa de modelar 500g soft 

 01 pacote de pompons pequenos coloridos 

 01 pacote com 60 botões (tamanhos e cores diversos) 

 05 pedras grandes 

 10 conchas (coletadas) 

 01 pacote de folhas secas (desidratadas) 

 10 sementes grandes 

 01 lanterna de boa qualidade 

 01 caneca de inox (com o nome da criança) 

 01 chinelo ou crocs infantil (para o uso da criança) 

 02 camisetas usadas de adulto (para pintura) 

 01 fantoche de tecido grande 

 01 bloco de argila 

 materiais diversificados da casa (como chaves, cadeados, 
peneiras, funis, forminhas de gelo, colheres, pegador, 
colheres de pau, escumadeira) em bom estado. 

 
 
 
 
 
 

 
2º SEMESTRE 
 
 50 folhas de papel Sulfite A4 180g 

 01 pacote de papel colorset A4 

 5 potes de anilina colorida (cores diferentes) 

 05 canetas permanentes pretas de ponta média 

 02 canetas para tecido (cores diferentes) 

 01 rolo de fita kraft parda larga 

 01 caixa de giz de cera pastel oleoso 12 cores 

 01 pacote de palitos de picolé ou de sorvete 

 30cm de tecido talagarça 

 01m de tecido juta 

 03 rolhas 

 01 caixa de massa de modelar 12 cores 

 01 pacote com 10 olhos esbugalhados grandes 

 10 pedras pequenas 

 10 gravetos (recolhidos do chão) 

 01 bola (tamanho e tipo a escolha da família) 

 04 jornais para recorte 

 01 pacote de areia colorida 

 01 peça de fita mimosa fina 
 
AGENDAMENTOS PARA 2023: 
 
•Entrevista Prévia com Professores – No dia 14 de fevereiro de 
2023 (terça-feira) a escola promoverá entrevistas com os 
professores da Educação Infantil, com a presença da criança. 
As famílias necessitam agendar seu horário na secretaria da 
escola ou pelo fone: 33443777. A agenda já está aberta. 
 
•Entrega de Materiais – Os materiais do 1º semestre devem 
ser entregues para o professor no dia entrevista. 
 
•Horário Reduzido – Nos três primeiros dias letivos, 15, 16 e 17 
de fevereiro, as aulas da Educação Infantil serão com horário 
diferenciado para a adaptação de todas as crianças. Para as 
turmas do turno da manhã o horário será das 8h30 às 10h30 e 
para alunos do turno da tarde será das 14h às 16h.  
 
•Reunião com a Coordenação – Momento para repassar 
orientações pedagógicas e estabelecer combinações para o ano 
letivo vigente. Ocorrerá nas seguintes datas e horários: 

Turma 032: dia 15/02 às 16h30 
Turma 041: dia 15/02 às 18h 

Turma 042: dia 16/02 às 16h30 
Turma 051: dia 16/02 às 18h 

Turma 052: dia 17/02 às 16h30 
Turma 053: dia 17/02 às 18h 
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