
A camisa sem manga é opcional para os alunos até o 1º ano do Ensino Fundamental.
Os meninos usarão short em malha com a marca do CCPA, e as meninas short saia em malha com a marca do CCPA (ver modelo       
abaixo).
Os alunos da Educação Infan l e do 1º ano poderão optar entre o uso de tênis branco com meia branca, sandália branca ou crocs 
branca (ver modelos abaixo)
- O fardamento e o material escolar podem ser adquiridos: (sugestões)
  - Shopping do Estudante - Av. Hermes Fontes, 636 - Tel.: 2104-9925 
 - Bou que Almerinda - Av. Jorge Amado , 1519
- O fardamento de inverno poderá ser adquirido no Shopping do Estudante (Opcional)

- Manhã
 7h às 11h30min
- Tarde
 13h às 17h30min

Educação Infantil
Maternal

FARDAMENTO

HORÁRIO DAS AULAS



Luz do Saber – 2 anos – Educação Infan  l – Linguagem, Matemá  ca, Natureza e Sociedade – Fabiana Barboza e 
Eliane Nascimento – Editora Luz do Saber

01 livro brinquedo
01 livro de história infan  l
01 caderno de acompanhamento do aluno padronizado (à venda no 
Shopping do Estudante)
01 caderno de desenho grande/capa dura/40 folhas grossas
01 pasta com elás  co padronizada (à venda no Shopping do 
Estudante)
01 caixa de giz de cera Super So   (sugestão: Faber-Castell)
01 caixa de cane  nha jumbo 12 cores (sugestão: Faber-Castell)
03 potes de massa de modelar so   / 150g / base amido (qualquer 
cor)
01 bisnaga guache Meu Primeiro Tris
01 pincel nº20 / cabo curto / ref.474
01 tela para pintura 20x30cm
02 tubos de cola branca 90g
01 tubo de cola glíter
01 folha de papel laminado (verde)
03 folhas de papel crepom (branco,roxo e verde)
04 folhas de cartolina dupla face (colorida)
02 folhas de papel chumbo
02 folhas de papel nacarado
02 folhas de cartolina duplex (coloridas)
01 folha de isopor 30mm
01 folha de papel paraná nº140
02 folhas de papel peso 60kg
01 metro de emborrachado (verde claro)
01 metro de emborrachado (amarelo)
01 metro de emborrachado (listrado)
01 metro de emborrachado (estampado)

01 metro de emborrachado (com glíter)
01 metro de TNT (verde)
01 metro de TNT (rosa)
01 metro de TNT (estampado)
01 metro de feltro (azul)
01 metro de acrilon
01 novelo de lã (vermelho ou laranja)
01 lixa de parede grossa
02 rolos de durex colorido
01 par de cadarço / grande / redondo / qualquer cor
01 rolo de fi ta de TNT (qualquer cor)
01 rolo de fi ta metalizada
01 peça de fi  lho (verde)
50 cm de tecido estampado
08 envelopes brancos 229 x 324mm
01 tesoura de ponta redonda com nome gravado
01 copo com tampa de nome gravado
01 avental plás  co
02 sabonetes líquido
01 creme dental infan  l
01 escova dental com proteção e nome gravado
01 pacote de lenço umedecido
50 unidades de palitos de picolé
01 organizador baby plás  co 4,3L (sugestão: Sanremo)

*Observação: Informamos aos senhores pais que todo material 
da lista escolar condiz com a proposta pedagógica da escola. 
A sugestão de algumas marcas é mo  vada pela qualidade e 
durabilidade do produto. Portanto, colocamo-nos à disposição 
para maiores esclarecimentos.

• 07 de janeiro - Reunião de pais, das 7h às 8h.
• 07 e 08 de janeiro - Entrega de material, das 7h às 17h.
• A entrega de material será feita no horário em que a criança 
es  ver matriculada.
• Não aceitaremos o material no primeiro dia de aula.
• 10 e 11 de janeiro - Período de adaptação para turmas do 
Maternalzinho, Maternal e alunos novos do Jardim I.
• 14 de janeiro - Primeiro dia de aula (para toda Educação Infan  l 
e 1ºAno).
• Todo material de ordem pessoal deverá ser marcado com o 
nome do aluno.
• Marcar o uniforme com o nome do aluno (caneta para tecido 

ou bordado).
• Ter na mochila uma necessarie com:
    - Farda reserva
    - Pente ou escova de cabelo
    - Toalha de banho
    - Sabonete líquido e shampoo
   - Cueca ou calcinha (fralda descartável se a criança ainda 
u  lizar)
    - Sandália de borracha
    - 1 caixa de lenço de papel
    - 1 pacote de lenço umedecido

Livro Meu Trator - Coleção Meus Carrinhos - Yoyo Books

LIVRO ADOTADO
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