
Informações importantes:

Todo o material deve conter o nome, sobrenome do aluno.

O material de uso pessoal (individual) será armazenado na caixa solicitada e permanecerá na sala.

O kit de higiene permanecerá na mochila e deverá ser organizado pelos pais; Sugerimos que a escova seja trocada a cada três meses.

Lista de Materiais - 2022
Pré 1

Uniforme

O uniforme é de uso obrigatório e deve estar identificado com o nome completo do aluno.
Podem ser adquiridos nos seguintes locais:

Katzz Uniformes: 
Rua Pinheiro Machado, 1387 

Centro (próximo ao Andreazza) 
(54) 3066-1717 / (54) 9.9915-2066

Poliato Confecções: 
Rua Pedro Poloni, 945 - Desvio Rizzo 

(próximo a Paróquia São Jose) 
(54) 3227-2762

Vinata Uniformes:
Rua Alfredo Chaves, 1484

Exposição (próximo a Prefeitura)                                                                                             
(54) 3222-0388 / (54) 9.9240-3142

Início das Aulas: 14 de fevereiro de 2022

Quantidade Materiais para ficar na mochila

1 Nécessaire com: escova de dente com protetor e creme dental infantil.

1 Muda de roupa IDENTIFICADA para ficar na mochila (calça, meias, roupa intima e calçado).

1 Material de higiene pessoal (lenço umedecido e escova de cabelo).

1 Garrafinha para água

Quantidade Material de uso pessoal (colocar o nome e entregar na escola no primeiro dia de aula)

Material Didático SAS – Encomenda na ESCOLA.

1 Jogo Educativo adequado para faixa etária

1 Brinquedo adequado para faixa etária

1 Caderno de desenho grande sem linhas

1 Livro de história infantil adequado para a faixa etária

1 Caixa de giz de cera longo com 12 cores

5 Caixas de massa de modelar de amido 6 cores

1 Caixa de Ecolapis de cor caras e cores 

3 Ecolápis grafite super soft 2B

2 Borrachas branca dust free

1 Caixa de cola colorida com 6 cores

1 Caixa de cola colorida glitter

2 Tubos de cola gel ergonômica 63g 

1 Pincel chato e comprido nº 14

1 Tesoura escolar sem ponta 

1 Apontador com depósito+borracha fc mix

1 Estojo escolar

2 Revistas para recorte

1 Caixa Organizadora Plástica com Trava e Alça - 8,6L

1 Avental Manga Longa Pintura Escolar Impermeável


