
Trazer na 
mochila  
do aluno 

 

    ESCOLA SÃO FRANCISCO – SANTA FÉ 

  

 
ATENÇÃO: Senhores Pais e/ou Responsáveis, fiquem atentos ao GUIA ESCOLAR 2020. Nele constam todas as 

datas de reuniões e eventos do ano letivo. Participem de todas as atividades escolares! 

 

 
                                                                        INÍCIO DO ANO LETIVO - 2020 

Dia 17 de fevereiro - Reunião com pais, alunos e professores, às 14 horas. Após, os alunos serão liberados. 
De 18 de fevereiro a 21 de fevereiro - Período de Adaptação (13h30min às 15h30min) 
Dia 26 de fevereiro - Início das aulas em horário normal (13h30min às 17h15min)                         

 

MATERIAL ESCOLAR – 2020 
Educação Infantil – Nível I 

    PAPÉIS                                  

04 folhas de papel crepon (sugestões de cores: azul, 
vermelho, amarelo e verde). 
25 folhas de desenho A3 (120g) 
25 folhas de ofício coloridas 
50 folhas de papel de desenho A4 (180g) 
01 pacote de papel colorido A3 
02 pacotes de folhas de Collor set A4(Papel creative) 
01 folha de lixa (cor preta/média) 
02 placas de E.V.A (Cores Variadas)  
01 placa de E.V.A com Gliter Preto  
02 fotos 3x4 
 
DESENHO E PINTURA 

01 caixa de lápis de cor (12 cores – sugestão tipo 
Jumbo) 
01 caixa de giz de cera curto (12 cores - grosso) 
01 tesoura sem ponta 
01 conjunto de hidrocor (12 cores - ponta grossa) 
01 camiseta tamanho adulto (servirá como avental  
para pintura) 
01 tela para pintura (30x20) 
01 apontador com depósito (sugestão tipo Jumbo)  
01 pincel grosso (nº 14 chato) 
01 conjunto de têmpera (6 cores) 
02 tubos de tinta decorativa acrílica cores diversas 
01 conjunto de cola colorida 
 
MODELAGEM 

04 caixas de massinha de modelar (12 cores) 
 
OUTROS 

 
03 metros de TNT (inteiro cor amarela) 
02 tubos de cola líquida 90g  

 
01 fita adesiva crepe larga (meninos) 
01 rolo de fita craft (meninas) 
01 pacote de lantejoulas grandes 
01 pacote de pano multiuso (uso do aluno) 
01 pote de sorvete vazio com tampa (identificado) 
01 pacote de palitos de picolé (meninas) 
01 livro de literatura infantil (adequado à faixa etária) 
01 jogo pedagógico – sugestões: de encaixe (em plástico), 

quebra-cabeça (madeira ou plástico), etc.  
02 pratos de papelão nº06 
01 pasta A4 grossa 
05 sacos plásticos (tamanho A4) 
 
 

MATERIAL PARA MÚSICA 

 

01 Instrumento musical, identificado com o nome do aluno 

(Sugestões -  Ovinho, Ganzá, pequeno.   (Encontram-se em lojas 

de instrumentos musicais) 

 
 
HIGIENE (devem ser identificados) 

  
 01 toalha pequena    
 01 guardanapo para o lanche  

 
 
 
 LEITURA EXTRACLASSE  
 

 Amigos, muitos amigos. Adalberto Cornovaca. Ed. 

Paulus. 
 

 
 CADERNO DE ATIVIDADES 
 
Será adquirido na escola. Valor e prazo serão comunicados 
aos pais. 

 

ORIENTAÇÕES 
 
1.  A DATA PARA ENTREGA DOS MATERIAIS QUE CONSTAM NA LISTA SERÁ INFORMADA POR CADA PROFESSORA 
NA REUNIÃO DE PAIS. 
2. Todo material do (a) aluno (a) deverá estar identificado com nome. 
3. ATENÇÃO: caso haja necessidade de algum outro material, será solicitado durante o ano letivo. 

Trazer diariamente 
na mochila do(a) 

aluno(a). 


