
PRIMARY PROGRAMME
K5 (JARDIM B)

MATERIAIS

1 Avental para pintura (Bonja)

1 Livro de história (conforme a faixa etária), na língua inglesa*

1 Livro de história (conforme a faixa etária), na língua portuguesa *

1 Brinquedo de casinha

1 Jogo pedagógico, em inglês

1 Brinquedo de parque

1 Borracha branca pequena

10 Botões coloridos grandes

2 Dados para jogos

1 Estojo de canetas hidrográficas, ponta grossa, sem carimbo (12 cores)

1 Caixa de lápis de cor jumbo, triangular (12 cores)

1 Apontador para lápis triangular

3 Tintas nanquins (cores variadas)

1 Tinta acrílica

1 Pacote de miçangas grandes

1 Conjunto de tintas aquarela

1 Pote de massa de modelar (150 g)

12 Grampos de roupa

1 Sacola ecológica (adquirir na secretaria)

2 Lápis pretos, nº 02, triangulares, grossos

2 Colas brancas (110 g)

1 Estojo para lápis e canetinhas, com divisórias

1 Pincel grande, nº 16

1 Pasta com elástico

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

1 Mochila

1 Garrafa individual e identificada



1 Novelo de lã colorida

1 Lixa média

1 Escova de dentes

1 Pasta de dentes

1 Estojo plástico para pasta de dentes

1 Caixa plástica organizadora, com tampa, 4 litros, 23 cm x 16 cm x 12 cm**

*Será combinado durante a entrevista com a professora.
**A caixa organizadora deverá ser do tamanho solicitado devido ao espaço onde será guardada
em sala de aula.

IMPORTANTE: FIQUE ATENTO ÀS DATAS

Dia 01/02/2022 (terça-feira) haverá um encontro com os professores (reunião pedagógica).

Dia 03 e 04/02/2022 ocorrerá a entrevista com os pais e responsáveis, realizada pelos
professores.

Dia 07/02/2022 será o início das aulas.

OBSERVAÇÕES

1) Todos os materiais devem ser identificados.

2) Horário de aula (essencial): das 8h30 às 15h30

3) 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.

4) A mochila deve conter:

● 1 muda de roupas (meias e roupas íntimas), conforme o clima;
● 1 saco plástico para roupas sujas;
● 1 par de calçados confortáveis (chinelo ou Crocs);
● repelente;
● protetor solar;
● lenços umedecidos, conforme a necessidade.



USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO PARA O ACESSO À ESCOLA, EM QUALQUER ATIVIDADE

Locais de comercialização:

SETEOITO Uniformes e Figurinos
Av. Marquês de Olinda, 2787| Glória
Telefone: (47) 3433-9983

Bekos Confecções
Rua Padre Kolb, 1485 | Anita Garibaldi
Telefone: (47) 3433-5964

Guthyê Uniformes
Rua Herval D’Oeste, 1200 | Saguaçu
Telefone: (47) 3425-8006


