
RELAÇÃO DE MATERIAIS ADOTADOS - 2020
         Maternal II - Matutino e Vespertino

? 01 Classicador polionda (GROSSO) com elástico;

? 01 Tesoura (RESISTENTE) sem ponta, com o nome do(a) aluno(a) gravado;

? 02 Jogos educativos - (de acordo com a faixa etária da criança, (03 três 

anos), sendo 01 de Matemática e 01 de Linguagem);

? 01 Avental (resistente);

? 01 Agenda escolar (um dia por página) - média ou grande;

? 01 Copo (INOX) com nome da criança gravado;

? 01 Pasta catálogo com 50 (cinquenta) folhas;

? 03 Lápis de escrever (JUMBO ou MAX);

? 01 Toalha para as mãos com nome da criança pintado ou bordado;

? 02 Apontadores para lápis (JUMBO ou MAX);

? 03 Caixas de giz de cera (GROSSO);

? 04 Caixas de hidrocor 12 (doze) cores sendo (02 FINOS e 02 GROSSOS);

? 02 Caixas de lápis de cor 01 FINO  e 01 GROSSO (JUMBO ou MAX);

? 01 Tela de pintura dimensão sendo (30X20cm);

? 01 Revista usada para recorte;

? 01 Caderno de desenho com 96 (noventa e seis) folhas;

? 04 Classicadores rápidos plásticos (cores variadas);

? 01 Camiseta de adulto (para ser utilizada nas aulas de Artes).

MATERIAL INDIVIDUAL: 
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TODA CRIANÇA DEVERÁ TER EM CASA UMA CAIXA PARA 
AS TAREFAS DE CASA COM OS SEGUINTES MATERIAIS:

O LIVRO DIDÁTICO (SISTEMA ARI DE SÁ) MAIS O LIVRO DA 
CIRANDA DA LEITURA SÃO   ADQUIRIDOS NA ESCOLA.

?  Todo material deverá ser 
identicado com o nome e a série 
do(a) aluno(a);

? O dia 25/01/2020, (sábado) será 
exclusivamente para entrega de 
material. 

?  Início das aula: 27/01/2020,
(segunda-feira). (Neste dia não 
receberemos material, posto que a 
nossa atenção estará voltada para 
recepcionar as crianças). 

? O UNIFORME ESCOLAR 
(bermuda e camiseta padrão) é 
vendido na Jhontrick - Malharia e 
Serigraa e o seu uso é obrigatório 
em todas as atividades escolares e 
para todas as séries. 

?  O tênis pode ser na cor de Obs.:
preferência da criança.

IMPORTANTE: 

HORÁRIO REGULAR: 

Horário Matutino: 07h30min. às 12h.

Horário Vespertino: 13h30min. às 18h.

Horário Contraturno: 08h às 12h.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO: 

? Colete (De acordo com o peso da 

criança); roupão / toalha; chinelo; óculos; 

touca de lycra.

MODELOS DE 
COLETES

_
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? Lápis de escrever (JUMBO ou MAX);

? Giz de cera;

? Hidrocor;

? Cola;

? Cola Gliter;

? Lantejoulas;

? Algodão;

? Palitos;

? Botões.

? Tesoura;

? Lápis de cor;

? Apontador;

? Borracha;

? Tinta Guache;

? 01 Classicador polionda (GROSSO) com elástico;

? 01 Tesoura (RESISTENTE) sem ponta, com o nome do(a) aluno(a) gravado;

? 02 Jogos educativos - (de acordo com a faixa etária da criança, 03 três 

anos), sendo 01 de Matemática e 01 de Linguagem);

? 01 Avental (resistente);

? 01 Agenda escolar  - média ou grande;(um dia por página)

? 01 Copo (INOX) com nome da criança gravado;

? 01 Pasta catálogo com 50 (cinquenta) folhas;

? 03 Lápis de escrever (JUMBO ou MAX);

? 01 Estojo escolar organizador. (O compartilhamento de material ca proibido em razão da pandemia)

? 02 Apontadores para lápis (JUMBO ou MAX);

? 03 Caixas de giz de cera (GROSSO);

? 04 Caixas de hidrocor 12 (doze) cores (02 FINOS e 02 GROSSOS);

? 02 Caixas de lápis de cor (01 FINO  e 01 GROSSO JUMBO ou MAX);

? 01 Tela de pintura dimensão (30X20cm);

? 01 Revista usada para recorte;

? 01 Caderno de desenho com 96 (noventa e seis) folhas;

? 04 Classicadores rápidos plásticos (cores variadas);

? 01 Camiseta de adulto (para ser utilizada nas aulas de Arte).

?  Todo material deverá ser 
identicado com o nome e a série 
do(a) aluno(a);

? O dia 23/01/2021, (sábado) será 
exclusivamente para entrega de 
material. 

?  Início das aula: 25/01/2021,
(segunda-feira). (Neste dia não 
receberemos material, posto que a 
nossa atenção estará voltada para 
recepcionar as crianças). 

? O UNIFORME ESCOLAR 
(bermuda e camiseta padrão) é 
vendido na Jhontrick - Malharia e 
Serigraa e o seu uso é obrigatório 
em todas as atividades escolares e 
para todas as séries. 

?  O tênis pode ser na cor de Obs.:
preferência da criança.

? Colete (De acordo com o peso da 

criança); roupão / toalha; chinelo; óculos; 

touca de lycra.

? Lápis de escrever (JUMBO ou MAX);

? Giz de cera;

? Hidrocor;

? Cola;

? Cola Gliter;

? Lantejoulas;

? Algodão;

? Palitos;

? Botões.

? Tesoura;

? Lápis de cor;

? Apontador;

? Borracha;

? Tinta Guache;
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ESCOLA PARCEIRA DO

2021

Somos a certeza de uma escola 
de excelência

para todos os barreirenses. 
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