
1 Apontador compatível lápis jumbo (com depósito) 2 Lixas de parede fina

2 Blocos de papel canson creme A4 com 20 folhas 1
Nécessaire contendo escova de dentes com capa 

protetora, toalha de mão e creme dental.

1 Borracha branca (TK Plast) 1 Pacote com 10 unidades de zip 14x20 (Ziploc)

6 Botões grandes e coloridos 1 Pacote de lantejoulas pastilha 25mm grande

1
Caixa de canetas hidrocor grossa 12 cores (Faber 

Castell)
1 Pacote de olho móvel nº 10

1
Caixa de Big giz de cera curton com 12 cores (Faber 

Castell)
1 Pacote de palito de sorvete colorido

1 Caixa de guache fantasia gliter ou metallic (Acrilex) 1 Pacote pequeno de pratinho de papelão cru

1
Caixa de lápis de cor jumbo triangular 12 cores (Faber 

Castell)
1 Papel fotográfico Adesivo Brilhante A4 com 20 folhas

2 Caixas de lenços de papel grande 1
Pasta com elástico polipropileno 335x235 - formato 

ofício transparente

1
Camiseta para Aula de Artes (pode ser usada) tamanho 

M adulto
4 Pastas de cartolina branca com ferragem

1
Cartela de etiqueta com 12 unidades (Pimaco – A5Q 

3272)
1 Pendrive

1 Caneta permanente preta 1 Pincel chato nº 20

1 Caneta para tecido cor variada 1 Pincel roliço nº 16

1 CD-R Usado 1 Porta crachá com cordão

2 Colas branca 110g (Tenaz) 1 Pote de glitter

3 Colas em bastão grande (Pritt) 2 Potes de 500gr de massa de modelar SOFT

1 Coleção Eco Cores Moldura Nova Print 1 Pote de sorvete vazio com tampa

1
Coleção Eco Cores Textura Visual Novaprint (36 

folhas)
24 Prendedores de roupa de madeira

1 Fita crepe (Aldebras) 4 Refis de cola quente grossa

1 Folha de papel crepom 1
Revista usada e em bom estado: Cláudia, Globo 

Rural, Crescer, Pais e Filhos, Pesca e Cia

2 Folhas papel Kraft 2
Revistas em quadrinhos novas ou usadas em bom 

estado

4 Folhas de color set – cores variadas 1 Rolinho para pintura (Tigre)

6 Folhas de EVA – cores variadas (sendo 02 com glitter) 1 Rolo de durex colorido pequeno 

4 Folhas de papel cartão - cores variadas 1 Rolo de fita de cetim 10mm cores variadas

200fls Folhas de Papel sulfite A4 1 Rolo de papel toalha

1 Godê flor 1 Tecido cru (quadrado de 50cmx50cm)

1 Guache (embalagem com 250ml) – cor variada 1 Tela para pintura 20X30 cm

1 Kit de papéis escolares tamanho A3 (kit Leoni nº3) 1
Tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado 

(Mundial)
4 Lápis preto jumbo triangular 5m TNT cores variadas (preferencialmente no pacote)

1
Livro de história infantil (adequado a idade para 

compor a biblioteca de sala)
1m Velcro

Período de adaptação:

27, 28 e 29/01/2020
30 e 31/01/2020 
A partir do dia 03/02/2020 Das 13h30 às 17h30

* Início das aulas: 27/01/2020.

Das 13h30 às 15h30

1. FOTOS PARA USO EM SALA DE AULA

Das 13h30 às 16h30

LISTA DE MATERIAL - NÍVEL I - 2020

Os materiais abaixo deverão ser entregues com 
identificação do aluno e turma

(Favor marcar individualmente lápis de cor e canetinhas).



2 Fotos 3x4 da criança
1 Foto atual da criança 10x15 cm
1 Foto recente da criança com a família 10x15 cm

1
1

1
* Mochila e Lancheira devem ser identificadas de forma visível com o nome do aluno e turma.

Data: 23/01/2020 (Quinta-feira) Horário: 13h30

Duração da Reunião: aproximadamente 1h e 30 minutos
Obs.: As crianças não deverão acompanhar os pais

Sistema Anglo de Ensino, Cel'Lep, Educação Tecnológica, Material Lego Zoom – A venda será exclusiva 

através do site do nosso parceiro www.livrofacil.net , com acesso Escola Chácara e senha 

chacara@2020 (minúsculo e sem acento). Para realizar a compra é necessário informar o nome 

completo e Ano/Turma do(a) aluno(a).

Enviar todos os materiais diariamente identificados com o nome.

4. MATERIAIS DE CULINÁRIA

Agenda Escolar 2020.

2. MATERIAIS DE MOCHILA
Manter estes materiais diariamente identificados com o nome.

Troca de roupa completa (calça, camiseta, calcinha ou cueca, meia e calçado)

3. MATERIAIS DE LANCHEIRA

Será solicitada uma taxa para compra do material referente às lembranças.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. Em alguns itens desta lista, apresentamos “marca” apenas como referência de identificação, o que não impede 

que sejam adquiridos produtos similares, porém as marcas sugeridas fazem diferença na qualidade final dos 

trabalhos e na praticidade de manuseio durante as aulas.

2. Uniforme – O uso do uniforme será obrigatório desde o 1º dia de aula para todos os alunos da Escola – da 

Educação Infantil ao Ensino Fundamental (solicitamos identificarem todas as peças do uniforme).

4. As revistas serão usadas para recorte, por isso não precisam ser novas, mas seria interessante que contivessem 

figuras variadas e fossem próprias para o manuseio de crianças, sem propagandas de cigarros, bebidas e que 

exponham nudez.

5. Todo o material deverá ser entregue, no dia e horário abaixo, quando faremos nossa Reunião Inaugural:

3. Para alguns projetos em específico serão solicitados materiais no decorrer do ano.

Toalha de tecido para organização do lanche

Estes materiais serão pedidos individualmente durante o ano.

5. MATERIAL DIDÁTICO

6. LEMBRANÇA PARA O DIA DAS MÃES E DOS PAIS

Entrar em contato com a escola caso não receba o carnê 2020
até o dia 06 de janeiro, visto que o  1º vencimento será dia 08 de janeiro. 

Uniforme Escolar  - Kuki-Rô: (Rosana) tel.  4154-2889
Foco Uniformes: (Débora) tel. 4154-1145 


