MATERIAL ESCOLAR 2020 – EDUCAÇÃO INFANTIL
JARDIM III
,

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Receberemos OS PAIS e/ou RESPONSÁVEIS: dia 07 de fevereiro - sexta-feira - das 18h30min às
19h - no anfiteatro: para orientações sobre o contraturno. E na sequência, das 19h às 19h45min: na
sala de aula de seu(sua) filho(a) para apresentação da professora regente. Neste encontro, ela
orientará como acontecerá o processo de adaptação e a primeira semana de aula. Contamos neste
dia com a entrega de todos os materiais da lista - IDENTIFICADOS.
Início do ano letivo: 10 de fevereiro de 2020.
Atenção, Pais e/ou Responsáveis!
Antes de comprar os itens desta lista, verifique a possibilidade de reaproveitar materiais existentes
em casa. A ideia é usar o que sobrou do ano passado, mas que esteja em bom estado. Prezar
também pela simplicidade e pela qualidade. Acreditamos que estas são atitudes de preservação
ambiental, redução de consumo e economia - tema do ano de 2020 - CARBONO ZERO reconectar é o nosso compromisso.

. mochila + lancheira

QUANTIDADE / ORIENTAÇÕES:
IDENTIFICADOS (NOME E NÍVEL)
OS MATERIAIS ABAIXO FICARÃO SEMPRE NA MOCHILA DO ALUNO
Mochila escolar que comporte: agenda + muda de roupa + lancheira + estojo de higiene.

. agenda da Escola

Uso obrigatório. A agenda deverá ser vistada pelo responsável todos os dias.

. toalha base/jogo americano
. muda de roupa
. estojo higiene

01 toalhinha (por dia) para servir como base para o lanche em sala de aula (identificada).
Manter na mochila uma muda de roupa: peça íntima, calça/bermuda e camiseta.

ITENS

Manter na mochila: toalhinha + escova de dente + pasta dental.
QUANTIDADE / ORIENTAÇÕES:

ITENS

IDENTIFICADOS (NOME COMPLETO DA CRIANÇA E O NÍVEL)

. giz de cera

OS ITENS FICARÃO NA PRATELEIRA e ARMÁRIO DE SALA
Importante: seguir as especificações dadas aos itens.
01 caixa - curto/grosso - com 15 cores.

. giz de cera

01 caixa - curto - com 12 cores - TONS DE PELE.

. cola em bastão

02 tubos - 40 gramas (cada).

. caneta hidrográfica

02 unidades - cor preta - 4,0mm - 850 Júnior - Pilot - identificada.

. canetinhas hidrográficas
. animais em miniatura

01 jogo - com 12 cores - ponta grossa.
05 unidades variadas: vaca, boi, porco, cavalo, cachorro, gato, elefante, girafa, macaco...

. massinha de modelar

02 potes - de 500 g (cada) - de cores diferentes.

. tesoura sem ponta

01 unidade - com nome gravado (IMPORTANTÍSSIMO).

. pincel cerda macia

01 unidade - tamanho nº 20 ou 22.

. pote de têmpera guache

02 potes - 250 ml (cada) - sugestão de cores: verde ou azul.

. papel sulfite

50 folhas - A4 - gramatura 75 g/m² - folhas brancas.

. papel tipo canson escolar

02 blocos - A4 - gramatura 120 g/m² - folhas coloridas.

. papel tipo canson
. papel tipo canson

01 bloco - A3 - gramatura 120 g/m² - folhas coloridas.

. papel de textura variada
. caderno de desenho
. pasta fichário/arquivo

. camiseta usada
. livro de literatura

01 bloco - A3 - gramatura 180 g/m² - folhas brancas.
03 folhas diferentes - exemplos: 1 folha de papel carmim, 1 folha de papel cartão, 1 folha de
papel com estampa...
01 unidade - 48 fls. - espiral - capa dura - sem seda - 275 x 200 mm.
Importante: trazer o mesmo caderno trabalhado no Jardim II - para continuidade.
01 unidade - para arquivar as atividades trimestrais. Sugestão: pode ser adquirida na
secretaria da escola ou similar com as medidas 33 X 25 X 05 - com plásticos para fichário com
4 furos + 20 plásticos.
01 camiseta tamanho “P” adulto para o trabalho com tinta/argila.
Sinalizaremos apenas um dos títulos da lista. Aguardar o primeiro encontro, com a
professora, para fazermos a divisão dos livros evitando assim a repetição dos títulos.
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Sugestões Literárias - Jardim III

Por Favor, Obrigado,
Desculpe
Becky Bloom e Pascal Biet
Tradução: Gilda de Aquino

Editora Brinque Book
Texto e ilustrações Guridi
Editora Pulo do Gato

A arca de Noé
Vinicius de
Moraes (Autor), Nelson
Cruz (Ilustrador)
Companhia das Letrinhas

Texto de Maya Angelou /
Sara Jone Boyers
(Compilador)
e ilustração de Jean-Michel
Basquiat
Editora Padrão

Texto de Ana Maria
Machado
Ilustração de Claudius

Texto de Jean-Claude
Editora Brinque Book

Editora Salamandra

Texto de Dulce Seabra e
Sérgio Maciel
Ilustração de Cláudia
Ramos

Texto e ilustrações de Geoffroy
Pennart
Editora Brinque Book

Editora Cortez

Ana e Ana Célia Godoy

Texto de Cristina Von
Ilustração de Ana Luiza de Paula

Editora Difusão Cultural
Editora Callis
Texto de Tatiana Belinky
Editora Moderna

Texto e ilustração de Ann Cathrin
Raab
Editora Carochinha

Texto de Micaela Chirif

Texto de Ana Maria Machado
Ilustração de Mariângela Haddad

Editora Jujuba

Editora Formato

Alguns esclarecimentos:

TODOS OS MATERIAIS NECESSITAM DE IDENTIFICAÇÃO. ELES SERÃO CONFERIDOS UM A UM PELA PROFESSORA
NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA.
Importante: Pedimos que todos os itens da lista sejam entregues no mesmo dia (07/02) – data do 1º encontro dos pais com a
professora.
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
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