
 

Primary Programme – Nursery (Maternal B)  

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021 

                                              

 MATERIAL INDIVIDUAL 
  

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 

Livro de literatura: My Friends Make Me Happy, editora: HMH Books for Young Readers (16 janeiro 2018)   

ISBN-13: 978-0544966550 

1 

Avental de pintura (Bonja) *1 1 

Bloco Canson A3 1 

Botões coloridos grandes 5 

Brinquedo *2 1 

Brinquedo de casinha *2 1 

Brinquedo de parque *2 1 

Caixa de lápis de cor, jumbo, 12 cores 1 

Caixa plástica organizadora com tampa 7,9 litros 40cm x 33cm x 12cm altura 1 

Copo (modelo caneca) identificado 1 

Corante comestível cores variadas 1 

Escova de dente 1 

Estojo grande (penal) com divisórias 1 

Estojo plástico para escova e pasta de dente 1 

Gizão de cera – 12 cores 1 

Jogo de caneta hidrográfica ponta grossa 12 cores 1 

Livro de história em Língua Inglesa (faixa etária) *2 1 

Livro de história em Língua Portuguesa (faixa etária) *2 1 

Mochila 1 

Novelo de lã 1 

Pacote de esponja para efeito decorativo   1 (com 6 

unidades) 

Pacote de grampo de roupa de madeira (12 unidades) 1 

Pasta de dente 1 

Pincel nª 14 1 

Pote de massinha de modelar (150gr) 2 

Rolinho de pintura (5cm) 1 

Sacola literária *3 1 

Tecido estampado (50cm) 1 

 Tela para pintura 20x30 1 

Tinta guache (pote 350g) 2 cores 

Triplex 1 

Tubo de cola (110g) de cola branca 2 

 



  

IMPORTANTE 

Reunião Pedagógica com pais 2021 

Data: 03/02 - 4ª feira – 17h30   
 

 
 OBSERVAÇÕES: 

 
1. A entrevista com os pais, realizada pelos professores, ocorrerá nos dias 04 e 05 de 

fevereiro de 2021. O horário poderá ser marcado, a partir do dia 18 de janeiro, na 
Secretaria da Unidade Internacional (3032 8895). 

2.  Início das aulas: 08/02/2021 (2ªfeira). 

3. Todos os materiais devem ser identificados. 

4. Uniforme: o uso do uniforme é obrigatório e pré-requisito para o acesso às salas de aula. 
Os mesmos deverão ser identificados com o nome completo. 

5. Horário de aula (essencial): 8h30 às 15h30 

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

7. A caixa organizadora deverá ser do tamanho solicitado devido ao espaço no qual será 
guardada em sala de aula. 

8.  A mochila deve conter: 

- 1 muda de roupa (meias e roupas íntimas), conforme o clima; 

- 1 saco plástico para roupa suja; 

- 1 par de calçados confortáveis (chinelo ou Crocs); 

- repelente; 

- protetor solar; 

- lenço umedecido, conforme a necessidade. 

 

  

*1 – O avental está disponível para a venda nas lojas: Seteoito, Guthyê e Bekos. 

*2 – Será combinado durante a entrevista com a professora. 

*3 – A sacola literária deverá ser adquirida na secretaria da Unidade Internacional (pode ser 
utilizada a do ano anterior). 

 

 


