
 
C. EDUCACIONAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE. 

JARDIM DE INFÂNCIA PEDACINHO DO CÉU. 
                                                                “Mais que Ensino, Educação Globalizada”. 

 
 
 
 
 

INÍCIO DAS AULAS: 01 DE FEVEREIRO DE 2016. 
 

ITEM DISCRIMINATIVO OBSERVAÇÕES 

 
 

Uniforme Escolar 

Blusa (ou camisa) do Colégio, calça (ou 
bermudão) jeans azul, tênis branco ou preto. 
Recreação: Camiseta do Colégio, bermuda 
do Colégio, tênis preto ou branco. 
Uniformes: na secretaria da Escola 

Não é permitido assistir aula de 
short, saia, chinelo, tamanco, 

boné ou touca e nem com peças 
de vestuário que não esteja 

especificados no item uniforme 
escolar 

LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS 

Valor total anual: 
R$ 600,00 

 
N° de Parcelas: 05 

(nos cartões master card e visa) 
 

Valor de cada parcela: 
R$ 120,00 

 
Pagtº à vista com 5% de desconto 

Livro:  
 

PROJETO VIRA E MEXE 2 
 

Autora: REGINA NOGUEIRA BORELLA 
 

Editora Saraiva 1ª Edição (2015) 
 

 
Na secretaria da 
Escola no ato da 

matrícula 

 
 

 
 

Materiais de uso 
pessoal 

01 caderno brochura grande de 48 

folhas (capa dura)  

01 pasta vendida na Escola no valor 

R$ 20,00 (vinte reais) 

12 lápis 

04 borrachas 

01 escova dental com embalagem 

plástica 

01 toalha de mão com o nome do aluno 

02 jogos educativos de acordo com a 

faixa etária do aluno de plástico ou 

madeira 

01 tesoura escolar (azul)   

01 copo plástico (com nome e tampa) 

01 esteira pequena azul. 

02 apontadores 

 
 

 
 

 
Observações 

 O caderno deverá ser encapado com o plástico azul com bolinha branca. 
 Data do início do uso do material: 22/02/16. 
 Todo material solicitado será utilizado em atividades de Educação Artística e 

outros trabalhinhos. É indispensável, portanto, que todo aluno tenha o seu 
material. 

 Os materiais necessários para realização das tarefas de casa (lápis, 
borracha, apontador, lápis de cor, tesoura, cola, etc.) deverão ser 
comprados duplicados, para que 1 unidade de cada fique em casa. 

 Todo material deverá vir com o nome do aluno. E em caso de cancelamento 
da matrícula, não serão devolvidos os de uso coletivo. 

 Não é obrigatória a compra na Escola. 

 



 
Educação Infantil (Maternal II, Pré-Escolar I e II) 

Materiais incluídos 
 

 01 resma de papel A4 (210x297mm) 

 01 pacote (100) de papel A4 colorido (Chamequinho) 

 02 folhas de papel corrugado fantasia 

 06 folhas de cartolina dupla-face 

 04 folhas de papel 40 kg branco 

 04 folhas de papel 40 kg colorido 

 02 folhas de papel cartão 

 02 folhas de papel laminado 

 01 papel crepom  

 02 metros de TNT (inteiro) 

 05 folhas de EVA 

 02 folhas de EVA fantasia 

 01 pacote de embalagens de celofone (25 cm x 37 cm) 

 03 pacotes de Colorset Card 

 01 pacote de pena (grande) 

 01 rolo de barbante 

 02 vidros de tinta relevo com glitter 

 01 pacote de palito de sorvete (colorido) 

 03 vidros de cola de 90 gr. 

 01 marcador permanente (preto) 

 01 rolo de lã colorido 

 02 caixas de massa de modelar soft ½ kg. 

 02 caixas de lápis de cor (24 unidades) 

 01 caixa de hidrocor (grosso) 

 02 caixas de gizão de cera 

 01 pacote de lantejoulas (grandes) 

 07 refis de cola quente 

 01 pincel cerda Brasil 812 nº12 

 03 envelopes brancos (tamanho ofício) 

 
 
Obs.: Este material é para uso exclusivo do aluno na Escola. 

 
 


