REDE DIVINO ZELO DE EDUCAÇÃO – REDIZE
ESCOLA MADRE NAZARENA MAJONE
Rua Euclides da Cunha, 191 - CEP: 20940-060
São Cristóvão – Rio de Janeiro –RJ- Tel. (21)2589-9521
CNPJ: 18.836.289/ 0002-20 - Reconhecimento: Resolução Nº 761/07/01/83

EDUCANDO COM AMOR E PARA A VIDA!

Educação Infantil – Maternal I
I – MATERIAIS DE USO PESSOAL DIÁRIO (TODOS MARCADOS COM NOME COMPLETO E TURMA)
 01 Mochilinha de costas no tamanho adequado à idade da criança (não pode ser de rodinhas);
 01 Copo ou garrafinha de plástico resistente;
 01 Estojo com uma escova de dente (capinha própria para a mesma) e um creme dental;
 01 Muda de roupa dentro de um saco plástico;
 01 Toalha de mão para o lanche;
 01 Blusinha de malha branca, com o nome da criança (pode ser usada) para as atividades de Artes;
 01 Pasta Classificadora (tipo catálogo) na cor preta, com 60 plásticos;
 02 Fotos 3x4 para a professora.
 Para a criança que usa fralda, manter sempre na mochila:
 03 Fraldas para troca (em saco plástico);
 01 Pote de lenço umedecido, devendo ser feita a reposição, sempre que necessário.
 Para a criança que não usa fralda, manter sempre na mochila:
 01 Par de chinelos.
II – MATERIAIS DIVERSOS DE USO PESSOAL ANUAL (entregar à Professora no 1º Encontro Escola-Famílias):
 01 Caixa de hidrocor com 12 cores (preferencialmente Jumbo Faber-Castell);




























01 pacote de Chamequinho A4 rosa;
04 envelopes pardos A4;
01 m de TNT vermelho;

Todas as marcas citadas
na lista são apenas
sugestões de compra,
considerando a qualidade
do material e a sua
melhor aplicabilidade.

01 Rolo de fita adesiva PVC;
01 Jogo Pedagógico adequado à idade da criança;
01 Caixa de cola colorida com 6 cores (preferencialmente Acrilex);
01 Caixa de cola glitter com 6 cores (preferencialmente Acrilex);
01 Caixa de lápis de cera grosso (tipo estaca) com 12 cores;
01 Caixa de lápis de cor com 12 cores (preferencialmente Jumbo Faber-Castell);
01 Pacote de canudinhos encapados com, no mínimo, 50 unidades cada (grossos e dobráveis);
01 Bola de isopor (pequena);
02 Caixas de lenço de nariz;
02 Tubos de cola branca;
01 Tubo de cola de isopor;
02 Folhas de cartolina laminada vermelha;
02 Folhas de cartolina vermelha;
02 Pacotes de “olhinhos artesanais” (papelão médio);
02 Pacotes de papel Lumi Color;
02 Potes de tinta guache (vermelho);
02 Sacos de flores, corações e/ou bichinhos de EVA (tamanhos diversos e cores fortes).
01 Pacote de Color Card A3;
01 Pacote de prato de papelão (pequeno);
01 Pincel batedor e 1 fino;
10 botões;
02 Potes de massinha de modelar (Soft 500g não tóxica);
03 Pacotes de papel Color Cards;
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03 Placas de EVA. (amarelo, azul e vermelho);
10 Unidades de grampos encadernadores de plástico.

III – LIVRO:
PARADIDÁTICO
Título: Menina bonita do laço de fita.
Autora: Ana Maria Machado – Ilustrações: Claudius - Editora: Ática.
IV - CALENDÁRIO
 01 de fevereiro de 2018 - Formação e Planejamento da Equipe Pedagógica.
 02/02/2018 – 1º Encontro Escola-Família - Entrega dos MATERIAIS à Professora.
A presença dos responsáveis é indispensável! Pedimos a gentileza de não trazer a criança neste dia, para um melhor
aproveitamento da reunião.
 1º turno – 7h30min. às 10h. - Todas as turmas da Educação Infantil (Maternal I ao Pré II).
 2º turno – 13h às 15h30min. - Todas as turmas do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).
 05/02/2018 - Início das aulas para as turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
 05/02 e 06/02/2018 - Período de Adaptação para as turmas de Maternal I e II.
 1º turno – 7h15min. às 10h.
 2º turno – 12h45min. às 15h30min.
V – AGENDA ESCOLAR: A agenda será entregue no primeiro dia de aula. Favor preencher a primeira
folha, correspondente à identificação do aluno e, atualizá-la sempre que houver alteração de telefones ou
endereço. Valor: R$ 30,00 (trinta reais), a ser efetuado no ato da Matrícula.
VI – UNIFORME (colocar o nome da criança em todas as peças com caneta própria para tecido).
 Uniforme Diário:



Meninos: Bermuda de elanca azul turquesa, camiseta de malha da Escola (com ou sem manga), tênis
todo preto (de preferência com velcro).
Meninas: Short saia de elanca azul turquesa, camiseta de malha da Escola (com ou sem manga), tênis
todo preto (de preferência com velcro).

 Agasalho: Calça comprida e casaco de elanca azul turquesa.

O uniforme pode ser adquirido na DABRECA.
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