
 
 
 

QUANT MATERIAIS 
1 Caderno de desenho grande (96 folhas – sem folha de seda) 
1 Avental com nome da criança 
1 Tesoura revestida sem ponta (Sugestão: Security/revestidas até a ponta) 
1 Pincel chato nº 16 com nome da criança 
2cx. Massa de modelar à base de amido 
1cx. Giz de cera - resistente a quebra 
1cx. Pintura guache ou pintura a dedo com 6 cores  
2 Cola de isopor 90g 
1 Cola Brascoplast sem tolueno 
1 Fita de cetim nº05  
1 pac Lantejoulas(tamanho grande) médio e pequeno não servem  
2 fols. Emborrachado com glitter (1 preto e 1 de sua preferência) 
2 fols. Emborrachado liso pequeno (1 marrom e 1 de sua preferência) 
1 Papel crepom 
1 Papel laminado 
5 fols. Ofício duplo 
1pc. Papel Colorset  NEON (Sugestão: Criativo Max Neon) 
1pc. Palito de picolé colorido com ponta arredondada 
1pc. Canudos grossos flexíveis  
1 metro TNT – exceto rosa 
1 cx  Caixa organizadora plástica com tampa (pequena) para guardar os materiais 

individuais do aluno.  
1 Tela para pintura painel simples 30x30 - Não enviar para a escola (aguardar a 

requisição da professora). 
 
MATERIAL DE USO DIÁRIO 
 
MOCHILA 
 
A mochila da criança deve conter, diariamente, os itens abaixo: 
 

• Nécessaire com: sabonete líquido, pente ou escova de cabelo, lenços umedecidos, 

3 máscaras e uma meia antiderrapante. 

• 1 (uma) muda de roupa  

• Fraldas descartáveis, se necessário.  

 

LANCHEIRA 
 
A lancheira da criança deve conter, diariamente, os itens abaixo: 
 

• Alimentação.  

• 1 (um) copo ou squeeze.  

• 1 (uma) toalhinha de mão. 

 

ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Rua Guaraná, Quadra E 11 Nº 01 - Ouro Preto - Olinda - PE 
Telefax: 3429-4772 - E-mail: escola_ensc@uol.com.br 
Site: www.enscweb.com.br 
52 anos, educando de perto para você ir mais longe. 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR / 2021 - INFANTIL (2 anos) 



OBSERVAÇÕES: 
 

• O uniforme é de uso diário obrigatório a partir do primeiro dia de aula. Fardamento: 
camisa e bermudão ou short-saia ENSC (adquirir na secretaria da escola), tênis ou 

sandália franciscana; 

• Observação: Não usar sandálias plásticas, tamancos ou qualquer calçado diferente 

do permitido. Não será permitida a entrada de alunos com o fardamento 

incompleto.    

• Todo o material e os pertences da criança devem estar identificados com o nome 

completo.  Para as máscaras e o fardamento escolar requisitamos que 

bordem o nome.  

• Os itens de uso diário e de higiene pessoal devem ser substituídos e/ou repostos 

sempre que necessário. A solicitação será feita pela professora. 

• Agendaremos o dia para a entrega dos livros e eles serão entregues aos pais no 

início de cada semestre do ano letivo. 

• As refeições da criança devem estar prontas para serem servidas. Frutas já devem 

estar devidamente higienizadas.  

• Segue abaixo o calendário para a entrega dos materiais escolares.  

 

 
LIVROS DIDÁTICOS – VENDA NA ESCOLA 

 
 

LIVROS VALOR  À VISTA 
(5% DESCONTO) 

PARCELADO 

PITÁGORAS 
(2 LIVROS) R$ 344,00 R$ 326,80 6 X 57,34 (Elo) 

8 X 43,00 
 
 

 LEMBRETES IMPORTANTES: 
 

 
 Início das aulas: 10 de fevereiro de 2021; 
 Horário escolar: Manhã: 7h às 11h – Tarde: 13h às 17h; 

 
 
 

A gente educa de perto para você ir mais longe! 
A Equipe ENSC agradece pela sua preferência! 

 

DATAS PARA ENTREGA DE MATERIAIS SÉRIES 
11/02/2021 INFANTIL/INFANTIL 2 
12/02/2021 INFANTIL 1/INFANTIL 3 
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