MATERIAL ESCOLAR 2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Jardim II
Data de apresentação: No dia 08 de fevereiro de 2019, das 13h30min às 18h, a professora
regente estará à disposição para apresentação e orientações sobre o período de adaptação.
Local: sala de aula
Início do ano letivo: 11 de fevereiro de 2019.
Entrega dos materiais: 08 de fevereiro – em pacote identificado.

ITEM FORNECIDO PELA
ESCOLA NA MATRÍCULA

. agenda

Uso obrigatório. Ficará sempre na mochila do aluno.

AGENDA
ESCOLAR
R
ITENS - IDENTIFICADOS COM NOME
QUE FICARÃO NO ARMÁRIO DE SALA

QUANTIDADE

. giz de cera curto

01 caixa

. cola líquida - 90 gramas

03 tubos

. cola em bastão - 40 gramas

02 tubos

. tinta guache (250ml)

03 potes de cores diferentes

. tinta aquarela escolar em pastilha

01 estojo com 12 cores

. pincel cerda macia

01 unidade - Tamanho nº 20

. tesoura sem ponta

01 unidade

. massinha de modelar

PAPELARIA

02 embalagens com 12 cores

. lápis de cor

01 caixa com 12 cores

. caneta hidrográfica - ponta grossa 850 - cor preta

02 unidades

. papel sulfite A3 - gramatura 180g

100 folhas (encorpado)

. papel sulfite A4 - gramatura 90g

100 folhas

. papel tipo canson A4 colorido

02 blocos

. papel sulfite A4 – gramatura 180g

50 folhas (encorpado)

. caderno de desenho capa dura

01 (48 fls)
Espiral
Sem seda
275 x 200 mm

. camiseta velha para pintura tamanho grande – com nome

01

. garrafinha para água

01

. livro de história para compor a biblioteca de sala
. toalha base de mesa para o lanche

01 *
(lista no verso)
01

* Para que haja variedade de títulos na biblioteca de sala, a professora sugerirá opções de compra para

cada aluno, na 1ª semana de aula.

PASTA

ITENS PARA ARQUIVAR ATIVIDADES EM FOLHA

QUANTIDADE

. pasta fichário* - para arquivar as atividades trimestrais.
Sugestão: pode ser adquirida na secretaria da escola ou uma
similar com as medidas 33x25x05

01 unidade
+ 20 plásticos

. pasta fina para arquivo com elástico – cor verde

01 unidade

LISTA DE LIVROS
JARDIM II
Aguarde a primeira semana de aula, pois a professora irá distribuir alguns títulos, por aluno, para garantir
a variedade na biblioteca de sala.
Título: Como pegar uma estrela
Título: Pé de bicho
Autor: Oliver Jeffers
Autora: Márcia Leite

Título: O filho do Grúfalo
Autor: Julia Donalson

Título: O homem que amava caixas
Autora: Stephen M. king

Título: Vento: uma história
soprada por Elma

Título: O Grúfalo
Autora: Julia Donalson

Título: Pequenas coisas gigantesca
Autora: Beatrice Alemagna

Título: Eu sou o rei
Autor: Léo Timmers

Autor: Elma Maria Neves Fonseca

Título: Orelhas de mariposa

Título: Uêba: voltando da escola

Autor: Luisa Aguilar e
André Neves

Autor: Orlando Pedroso

Título: Entre nuvens

Título: O sapo Zefirelo

Autor: André Neves

Autor: Péricles A. de Cenço

Alguns esclarecimentos:

▪ Todos os materiais necessitam de identificação. Eles serão conferidos um a um pelas professoras.
Importante: Pedimos que todos os itens da lista sejam entregues no mesmo dia (08/02) para
facilitar a conferência e controle de recebimento.
A qualidade do material escolar influi em um bom resultado no trabalho do aluno.
Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola - (41) 3027- 2744

