
                     Escola Cirandinha 
                       Av. Santa Luzia, 339 – 3234-2124 

              Relação de Material para 2017  
              
                           1º Período 

 
Material Individual   

 
 

01 estojo de pano com 2 divisões 
01 jogo de caneta hidrocor grossa 
01 caixa de GIZÃO de cera 
01 caixa de lápis de cor GIGANTE 
01 tesoura sem ponta 
01 sacola de pano (50x50) 
01 jogo Liga-liga – peças grandes 
01 aquarela em estojo 
01 revista para recorte 

01 pasta polionda larga (4 cm) com aba e elástico 
01 caderno para bilhetes (pequeno) 
01 toalha de mão 
01 camisa branca – Dia da Família – (tamanho da 
criança) 
01 caderno brochurão sem pauta -  60 folhas 
01 toalha para arte  
01 pincel nº 10 

Material Didático – 1° semestre 

500 folhas de ofício -branca- Tamanho A4 
02 potes de massa para modelar Soft- 150g. 
01 tubo de cola branca – 90 g. 
02 pacotes de EVA – A4. 
01 lixa n° 200 
04 envelopes pardos – tamanho 31 x 41 
01 pacote de color card A4 
01 rolo de papel crepom  
02 tubos de cola colorida 
01 rolo de durex colorido 

Material didático – 2° semestre 

500 folhas de ofício -branca- Tamanho A4 
02 potes de massa para modelar SOFT 150g 
02 envelopes pardos – tamanho 31 x 41 
01 envelope pardo – tamanho ofício  
02 vidros de gliter 
01 tubo de cola branca – 90 g 
 

 
 
 

                                                              
Observações: 

 
* Todo material deve ser marcado com o nome e entregue na Escola nos dias 31 de janeiro  e 01 de Fevereiro de 2017 
no horário de 13h às 16h. 
 
* Início das aulas dia 02 de fevereiro de 2017, (quinta-Feira.) 
 
* Nosso uniforme – Verificar nas malharias (marcar com nome e sobrenome) 
 

* Tênis preto e meias brancas.  
 
 

                                                Livros 
Português:  Folha Verde – 4 anos- Ana Cristina R.Pitt – ED. Construir 
Matemática: Folha Verde – 4 anos- Ana Cristina R.Pitt – ED. Construir 
Sociedade e Ciências: Folha Verde – 4 Anos – Ana Cristina R. Pitt. ED. Construir  
Religião: Crescer com Alegria e Fé – Edmilse Duran – 1 – ED. FTD  


