
 

 

   

  ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO  FRANCISCO – ZONA SUL   

 Educando com a Graça de Deus!  

 

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! 

  

 

ORIENTAÇÕES 

 

1. Os materiais deverão ser entregues dia 17 de fevereiro 

2. A sacola dos materiais do aluno deverá estar  identificado. 

3. ATENÇÃO: Caso haja necessidade de algum outro material, será solicitado durante o ano letivo. 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO – 2020 

03 de Fevereiro  -Início do turno inverso 

17 de Fevereiro  -Início das atividades escolares 

                             - Reunião com os pais  

18 a 21 de Fevereiro  -  Período de adaptação (das 13h30 às 15h30) 

26 de fevereiro – Início das aulas em horário normal (13h30 às 17h15) 

 

MATERIAL ESCOLAR – 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I  

PAPÉIS                                                                            

100 folhas de desenho A3 brancas (180g) 
01 folha de papel crepom  
02 pacotes de folhas de Collor set A4 (Papel 
creative) 
01 folha de papel celofane 
01 folha de lixa (cor preta) 
02 placas de E.V.A. 
01 placa de E.V.A com Gliter  
01 folha de color set ( tamanho cartaz) 
02 revistas para rasgar 

DESENHO E PINTURA 

 
01 caixa de giz de cera tipo Jumbo(12 cores - grosso) 
01 camiseta tamanho adulto (servirá como avental  
para pintura) 
01 tubo de brilho cola 
01 esponja tipo cozinha para pintura 
01 rolinho para pintura 
02 tubos de glitter 
02 tintas têmperas de 250g 
03 tubos de cola líquida 90g 
02 conjuntos de cola colorida (6 cores) 
01 fita adesiva larga ( meninas) 
01 fita adesiva crepe larga ( meninos) 
05 saquinhos transparentes para folha A4 
01 rolo de fita adesiva colorida 
01 pacote de lantejoulas grandes 
01 anilina comestível 
 

MODELAGEM 

 

04 caixas de massinha de modelar (12 cores) 
01 pacote de argila 

   

OUTROS 

 
01 pacote de pano multiuso (uso do aluno) 
01 novelo de lã ou cordão ( menino) 
01 rolo de fitilho (menina) 
01 pote de sorvete vazio com tampa 
01 pacote de balões (nº 9) 
01 pacote de palitos de picolé (menina) 
01 pacote de palitos de churrasquinho (menino) 
01 livro de literatura infantil (adequado à faixa etária) 
01 pasta para folhas tamanho A3 
01 pasta para folhas tamanho A4 ( inglês) 
01 fantasia 
01 jogo pedagógico – sugestões: de encaixe (em plástico), quebra-

cabeça (madeira ou plástico), jogo de memória, etc.  
03 metros de TNT 
01 fotografia 3x4 
01 instrumento musical  sugestões: Ovinho, Ganzá, Shaker 

pequeno e colorido, pandeirinho, tambor infantil, Bloco Sonoro e 
clavas.  

 

 ATENÇÃO 

 
Sugestões de cores para papéís, tintas, EVA e TNT:  

 

Meninas:  vermelho, laranja, amarelo, branco 
Meninos: verde, preto, marrom, roxo 
 

 

MATERIAL PARA MÚSICA 

 

01 Instrumento musical, identificado com o nome do aluno 

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

instrumentos musicais) 

 

       LIVRO PROJETO LITERÁRIO 

Será adota um livro para projeto literário, o mesmo será 

trabalho no decorrer do ano. 
 

LIVRO: Vamos para a Escola, de Maneru Maria. Editora Todolivro 


