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Observação: O aluno deverá trazer 3 (três) livros de histórias infantis para a 
concretização do Projeto de Leitura realizado ao longo do ano. Aos alunos veteranos, 

por favor, não repetir os títulos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DO NÍVEL IV 2019 

 (EDUCAÇÃO INFANTIL) 

 

MATERIAL DE PAPELARIA 

 

 

 03 envelopes brancos tamanhos A4 (com o nome do aluno)  

 01 pacote de balão azul 

 02 caixas de massa de modelar 

 02 caixas de giz de cera 

 06 lápis comum 

 03 borrachas 

 02 apontadores 

 01 pote de gliter colorido 

 02 coleções de madeira 

 01 pacote de palito de churrasco 

 01 caixa de cola colorida 

 01 tubo de cola de isopor 

 01 fita adesiva gomada 

 03 m de TNT azul 

 

MATERIAL COMPLEMENTAR/USO PESSOAL 

 

 01 caderno brochura capa dura do grande com 96 folhas (com o nome do aluno) 

 01 agenda do estudante Instituto Brasil 

 01 tesoura sem ponta. 

 01 brinquedo educativo (para a idade da criança) com peças grandes. 

 01 balde de praia (com o nome do aluno) 

 01 avental plastificado (com o nome do aluno) 

 01 estojo de higiene: escova, creme dental e sabonete (manter sempre uma roupa na 

bolsa) 

 01 copo para água (manter sempre na bolsa) 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

1. Entrega de materiais: de 21 a 25 de janeiro. Na secretaria da escola de 7h30 às 11h15 e 

13h30 às 17h15. 

2. Início das aulas: 29 de janeiro de 2019. 

3. Não recebemos material pessoal como livros e cadernos nesta data. 

4. Atenção! Não nos responsabilizamos pela perda do material que não estiver com 

identificação. 

5.  O uso do fardamento é obrigatório para todas as turmas a partir do 1º dia de aula. (as 

cores de tênis permitidos são: branco, preto ou cinza). 

6. Horário Escolar: Matutino – 7h30 às 11h30; Vespertino – 13h30 às 17h30. 

 


