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Materiais de Uso Individual:  

 1 Tesoura sem ponta com nome 

 1 Caixa de giz de cera jumbo 

 1 Pasta plástica com elástico (grossa) 

 1 Peça de “jogo americano” plástico, simples para uso da 

massa de modelar 

 1 Boné 

 1 Muda de roupa na mochila 

 

 

Materiais de Uso Coletivo:

 1 Pacote de folhas coloridas 

 1 Pacote de lantejoulas grandes 

 1 Pote de tinta guache 

 10 Prendedores de roupa de madeira 

 20 Folhas A3 

 2 Caixas de massa de modelar (macia)  

 1 Jogo pedagógico apropriado para a idade (jogos de 

encaixe, quebra cabeça, etc...) 

 1 Livro de literatura infantil apropriado para a idade 

 1 Pacote de areia colorida

 

Materiais de Higiene: 

 1 Necessaire de PLÁSTICO contendo: escova de cabelo 

ou pente, escova dental, porta escova, fio e creme dental 

 Borrachinha de cabelo para meninas e gel para meninos 

 2 Pacotes de lenços umedecidos 

Uniforme: É obrigatório o uso do uniforme diariamente 

 

 

 

  

Observações Importantes: 

 O material escolar solicitado deverá ser entregue no primeiro dia em que o estudante frequentar o Turno Inverso. 

Recomendamos prezar pela simplicidade dos materiais e, se possível, reutilizar do ano anterior 

 Em todos os materiais diários, individuais, além do uniforme, deve constar o nome do estudante em local visível 

 Durante o ano poderão ser solicitados: materiais para reposição conforme a necessidade, outros materiais específicos para 

atividades que serão desenvolvidas nos projetos e aquisição de livros literários 

 

Datas Importantes: 

 Dia 16/01/2023 às 7h: Início do Turno Inverso (para as famílias inscritas) 

 Dia 10/02/2023 às 17h30min: Reunião de Pais - A presença dos responsáveis é imprescindível! 

 

http://www.saojosecaxias.com.br/

