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MATERIAL PARA USO DIÁRIO: 
 

 01 mochila com: Muda de roupa completa do uniforme para eventual necessidade de troca, agenda 
fornecida pela escola, 1 estojo com escova de dente, creme dental e toalha pequena para mãos e lenço 
umedecido. 

 01 lancheira com: 1 guardanapo de tecido para o lanche e 1 garrafa para água. 
 
MATERIAL PARA USO GERAL: 
 

 1 avental plástico, manga longa, para pintura 

 50 folhas brancas - A4 – 120g 

 50 folhas coloridas – A4 

 100 folhas A3 – 120g 

 2 tubos de cola de 90g 

 1 caixa de lápis de cor (12 cores), grossos 

 1 caixa de giz de cera 

 1 caixa de massinha de modelar – tipo soft 

 1 tesoura sem ponta 
 
 

OBRAS LITERÁRIAS  
 

O projeto Literário, integrante da Proposta Pedagógica do Colégio, prevê a leituras obrigatórias que serão 
indicados pela professora. Utilizaremos a Plataforma Elefante Letrado para a realização das leituras. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
 

 Ao longo do ano letivo, havendo necessidade, poderão ser solicitados outros materiais de uso coletivo;   
 Todos os materiais, inclusive o uniforme de uso completo e obrigatório, deverão estar com a identificação do(a) 

aluno(a). 
 

ANO LETIVO 2021 
Abaixo, destacamos algumas datas importantes: 
 

22/02 Início do ano letivo para todos os alunos de Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio; 

22/02 Reunião de Pais – Educação Infantil – 19h 

23/02 Reunião de Pais – 1º ano Anos Iniciais – 19h 

24/02  Início do ano letivo - Educação Infantil 

24, 25 e 26/02 Período de Adaptação – Educação Infantil –Horários reduzidos 

01/03 Reunião de Pais – 2º e 3º ano dos Anos Iniciais – 19h 

02/03 Reunião de Pais – 4º e 5º ano dos Anos Inicias – 19h 

 
Acesse: https://www.redeicm.org.br/stellamaris/ 
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