LISTA DE MATERIAIS 2017
INFANTIL I
Início das aulas 1/2/2017
MATERIAIS QUE FICARÃO COM O(A) ALUNO(A)

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA

 1 camisa de malha usada e grande para a aula de artes (para

 2 livros de história, adequados à idade (letra caixa
alta). Recomendamos dar preferência aos clássicos da
literatura infantil ou aos clássicos de fábulas;
 3 revistas para recortes, com imagens adequadas para
crianças;
 2 brinquedos pedagógicos adequados à idade.
Sugerimos jogos de encaixe, monta-tudo, quebracabeças (de madeira), jogo da memória (de madeira),
pequeno construtor (peças grandes), etc;
 3 caixas de massinha – 12 cores (1 para cada UL);
 3 folhas de papel AP;
 3 folhas de papel AG;
 3 folhas de papel colorset verde claro;
 3 folhas de papel cartão azul claro;
 3 cartolinas brancas;
 1 pacote de papel A4 500 folhas;
 1 pacote de papel A4 rosa 100 folhas;
 1 pacote de papel A4 colorido, 120 gramas/m2 – 24
folhas;
 1 pacote de papel A3 – 100 folhas;
 3 metros de TNT, gramatura 80, amarelo (não será
aceito TNT de gramatura inferior a 80);
 3 folhas de EVA verde escuro;
 3 folhas de EVA azul escuro;
 3 folhas de EVA laranja;
 3 envelopes para arquivo, modelo Yes;
 2 caixas de giz de cera 12 cores, 95 gramas;

ficar na mochila);
 1 copo de alumínio com o nome gravado;
 1 necessaire contendo 1 creme dental pequeno e 1 escova
de dentes (repor quando necessário);
 1 toalha de mão;
 1 par de roupas (para ficar na mochila);
 2 cadernos grandes capa dura – 48 folhas;
 1 bolsinha porta-lápis;
 1 tesoura sem ponta, com nome gravado;
 1 caixa de lápis de cor triangular grande (repor quando
necessário);
 4 lápis de escrever triangular grande (repor quando
necessário);
 1 apontador para lápis triangular grande;
 1 borracha (repor quando necessário);
 1 frasco de cola branca 90 gramas (repor quando
necessário);

HORÁRIO DAS AULAS: 13h À 17h20min
ATENÇÃO:
O material solicitado será usado durante todo o ano letivo em conformidade com o planejamento anual e com o
planejamento específico da série e do(a) professor(a). Todo o material de uso individual deverá estar identificado com nome
completo do(a) aluno(a). O material deverá ser entregue, na secretaria da escola, no período de 23 a 31 de janeiro.
O(a) professor(a) não está autorizado(a) a receber o material na sala de aula;

OBSERVAÇÃO: PARA A PARTICIPAÇÃO DO(A) ALUNO(A) NAS FESTIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS, SERÁ COBRADA
A TAXA DE ADESÃO INDIVIDUAL.

LIVROS DIDÁTICOS
Coleção Estudos – Editora Bernoulli 2017 – 2 volumes (adquiridos na escola)
O material será entregue ao aluno durante o ano letivo.

UNIFORME
O uniforme da escola é composto de:
camisa, camiseta, calça, bermuda, short saia ou calça jeans.
O uso diário do uniforme é obrigatório e indispensável.
O(a) aluno(a) deverá comparecer à escola sempre
uniformizado, sem promover qualquer tipo de
descaracterização das camisas, calças ou bermudas.

Fornecedores:
Unigolden: Av. Carlos Chagas, 921 – Cidade Nobre –
(31)3617-1695
Unigolden: R. China,167 – Cariru – (31)3668-3550
Multiuniformes: R. China, 25 loja A – Cariru – (31)3367-0400
(31)98811-9090

INSTITUTO EDUCACIONAL MAYRINK VIEIRA – Ensino Infantil – Ensino Fundamental – Ensino Médio
Unidade I: Av. Japão, 601 Cariru – (31)3825-1634
Unidade II: R. Graciliano Ramos, 552 – Cidade Nobre – (31)3826-1955
Ipatinga/MG – www.mayrink.g12.br / facebook.com/institutomayrink

