Relação

de Material Básico - Ano: 2022
Lúdico I/II – Período Tarde

A) MATERIAL A SER ADQUIRIDO:
▪ 01 anilina (vermelha, azul ou verde).
▪ 01 bloco de papel canson A3 (sem
margem).
▪ 01 caixa organizadora (12L).
▪ 01 caixa de lápis de cor jumbo (6 cores).
▪ 01 camiseta branca para aula de artes
(pode ser da mamãe).
▪ 01 jogo pedagógico de acordo com a
idade da criança.
▪ 01 livro da faixa etária.
▪ 01 pacote de bexiga (cores variadas).
▪ 01 pacote de Lumi-Paper Creative.
▪ 01 pincel nº 20 (sugestão: tigre).
▪ 01 tubo de cola branca líquida de 90gr.
▪ 02 caixas de massa para modelar
(sugestão Utti Gutti).
▪ 04 folhas de E.V.A. coloridas.
▪ 05 refis de cola quente (fino).
▪ 20 folhas de sulfite.
▪ Retalhos de tecido.
OBS: Os materiais deverão ser entregues
no primeiro dia de aula.
ATENÇÃO ESPECIAL:
(Manter na mochila da criança)
→ 01 garrafinha de água.
→ Lanche diário para a criança.
→ Toalha americana para lanche.
→ 02 caixas de lenço de papel (grande).
→ 01 troca de roupa, sendo peças do
uniforme, identificado.
→ 01 toalha de banho infantil (pequena) com
o nome do aluno marcado.
→ 01 sabonete líquido.
→ Outros materiais podem ser solicitados,
de acordo com a necessidade do
desenvolvimento do conteúdo e/ou projetos.
→ Qualquer solicitação extra será
encaminhada por escrito na agenda.
→ Todos os materiais deverão estar
identificados com o nome da criança (de
preferência em letra de forma maiúscula).

→ Lembramos que é possível aproveitar os
materiais do ano anterior.
C) SECRETARIA:
Relação de documentos para Matrícula.
Do aluno:
• 01 xerox da Cert. de Nascimento.
• 01 xerox do R.G.
• 01 foto 3x4 recente (pode ser
digitalizada).
Do Responsável Financeiro:
• 01 xerox da Certidão de Casamento.
• Xerox do R.G. e do CPF.
• Xerox comprovante de Residência (p/
entrega de boleto).
Observações:
❖ Para rematrícula: se a documentação
do prontuário estiver correta, é
necessário somente 01 foto 3x4
recente (pode ser digitalizada).
❖ Manter atualizados o E-mail e Celular
do
Responsável
Pedagógico
e
Financeiro.

Início das Aulas: 24/01/2022.
Horário de Entrada/Tarde: 13h15min.
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