
Você encontra nossos uniformes em: 

A&A Confecções – Rua: Riachuelo, 288 (entre Pinheiro 

Machado e Tuiuti) Fone: (55) 9 9660-1386 

Cia dos Uniformes  – Presidente Vargas, nº 1731 – 

Centro Fone: 3015.1599 

 
 SUGESTÃO: 

OS MATERIAIS ESCOLARES ACIMA VOCÊ ENCONTRA NA CLIP PAPELARIA BRILHANTE 

Papelaria Brilhante
Rua Astrogildo de Azevedo, 109 - Centro - Santa Maria
E-mail: vendas@papelariabrilhante.com.br
Tel (55) 3225-1468 / 3219.0744
WhatsApp - 99106.1548 

 
Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem entrada e sem acréscimo nos Cartões Visa, 

Master Card, Banri Compras, Elo, Hipercard, Diners Club e 6 Vezes no cartão Quero-quero. 

 

 
 

□ 01 caixa de giz de cera grosso 

□ 01 Caixa de lápis de cor jumbo – 6 cores. 

□ 01 Folha de papel celofane. 

□ 02 Potes (500g) de massa de modelar (Soft). 

□ 02 Folhas de E.V.A. (uma lisa e outra com 

brilho) 
□ 01 Caixa de algodão pequena 25g 

□ 01 Rolo de fita crepe larga marrom. 

□ 01 Tubo pequeno de cola branca (sugestão: 

Tenaz). 

□ 01 Refis de cola quente para pistola pequena. 

□ 01 Pacote de folha para desenho A4 (dura). 

□ 01 Caixa de Tinta para pintura a dedo (6 cores) 

□ 01 Saco de balões coloridos. 

□ 01 Bloco (50fl.) de papel A3 180g. 

□ 01 Pacote de folha lumipaper. 

□ 01 Papel crepom de cor vibrante. 

□ 01 Tubo de cola glitter. 

□ 01 Pacote de lantejoulas grandes. 

□ 01 Camiseta usada, tamanho P adulto. 

□ 01 Toalha para lanche tamanho 20x30. (com 

identificação permanente). 
□ 01 Livro infantil de capa dura da faixa etária. 

□ 02 Fotos atualizadas da criança (3x4 e 10x15). 

□ 01 Foto da família. 

□ 01 Brinquedo (Kit fazendinha e/ou kit 

panelinha). 

□ 01 instrumento musical adequado a faixa etária 

□ 01 Metro de tecido algodão cru. 

□ 01 Lixa preta grossa. 

□ Toalhas umedecidas. Reposição conforme o uso. 

□ Lenços de papel. Reposição conforme o uso. 

□ 01 caixa plástica organizadora (transparente e de 

tamanho médio) para guardar materiais 

individualizados. 
□ 01 fitilho 

 

 

 

 

 

 

Materiais que precisam estar diariamente na 

mochila: 

• Agenda escolar com dados atualizados. 

• Fraldas (se ainda preciso) para o turno escolar. 

• Lanche em recipientes identificados. 

• Toalha para o lanche e higiene. 

• Garrafinha com bico para água. 

• Uma troca de roupa completa. 

• Toalhas umedecidas. 

• Lenços de papel. 

• Pomada contra assadura. 

• Repelente de insetos. 

• Protetor solar. 

Observações: 

• Identificar, com o nome, todo o material do 

educando. Os brinquedos devem ser 

identificados peça a peça para a possível 

devolução. 

• O uso do uniforme escolar é diário e obrigatório 
desde o primeiro dia de aula. 

• Em caso de necessidade, algum material 

extra poderá ser solicitado ao longo do ano 

letivo. 

• Pedimos que os brinquedos tenham selo do 

IMETRO e sejam para essa faixa etária (não 
possuindo peças pequenas nem pontiagudas). 

• Dia 10/02/2022: recepção para pais de novos 

educandos (ingressantes, 1ª matrícula), às 

16h 30min, no auditório da escola. A 

adaptação dos novos (as) educandos (as) será 

agendada com a professora no dia da reunião. 

• Dia 11/02/2022: recepção para pais de 

educandos rematriculados (já pertencentes à 

escola), às 16h30min, no auditório da escola. 

• A entrega de materiais deverá ocorrer no dia da 

reunião e para a educadora da turma. 

• Dia 14/02/2022: início das atividades para 

todos os educandos. 


