
 

 
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  2020 - EDUCAÇÃO INFANTIL – JARDIM A 
 

MATERIAL INDIVIDUAL  
 

DISCRIMINAÇÃO  QUANTIDADE 

Avental para pintura (Bonja) *3 1 

Apontador com depósito 1 
Brinquedo de casinha *1 1 
Brinquedo de parque *1 1 

Botões Coloridos 10 

Caixa de giz de cera Jumbo 1 
Caixa de tempera guache com 6 unidades (tampa com pincel) 1 

Cola branca (tubo 90g) 1 
Caneca plástica com identificação 1 
Cola bastão (40gr) 1 

Estojo (penal) com duas divisórias 1 

Estojo de caneta hidrográfica ponta grossa 12 cores 1 
Jogo Pedagógico *1 1 
Lápis de cor (12 cores) triangular 1 
Livro de história (faixa etária) *1 1 
Lixa (gramatura 180g) 1 

Massa de modelar (pote150gr) 2 

Mochila (pequena)  1 
Pasta com elástico fina 1 
Papel imã (folha A4) 1 

Papel contact transparente 1 metro 

Sacola literária (adquirir na secretaria da unidade Saguaçu I) *2 1 

Tecido estampado  1 metro 

Tela (15cm x 21cm) 1 

Tesoura sem ponta, de aço inoxidável, com o nome do(a) aluno(a) gravado 1 
 
 
IMPORTANTE: 

 
 

 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Início das aulas: 10/02/2020(2ªfeira). 

 Horário de aula: Matutino: 7h30 às 11h30 – Vespertino:13h30 às 17h30 

 Educação Física Um atestado médico deverá ser providenciado até o primeiro dia de aula 
e entregue ao(à) professor(a) de Educação Física se a autorização para a prática 
esportiva, entregue com os documentos da matrícula, tiver a opção B assinalada. 

 A entrevista com os pais, realizada pelos professores, ocorrerá no dia 06 e 07 de fevereiro 
de 2020. O horário poderá ser marcado, a partir do dia 20 de janeiro, na Secretaria da 
Unidade Saguaçu I, pelos telefones: 3032-8860 – 3032-8861.  

 
 

*1 – Será combinado durante a entrevista com a professora. 
*2 – A sacola literária deverá ser adquirida na secretaria da Unidade Saguaçu I (pode ser utilizada a do 
ano anterior). 
*3 – O avental está disponível para a venda nas lojas: Seteoito, Guthyê e Bekos. 
 

 

Reunião Pedagógica com pais 2020 

Data: 06/02/2020          Horário:  17h30     Local: Unidade Saguaçu I – Sala de aula 

 


