❷ Material de apoio à aprendizagem

❸ Material de apoio à aprendizagem

Quantidade Descrição

Quantidade Descrição

(Uso Individual)

(Uso Coletivo)

01

Alfabeto móvel (plástico)

01

01

Avental (Pode ser utilizado o do ano anterior)

04

01

Pincel chato nº 18 (Pode ser utilizado o do ano anterior)

01

Caixas de massa de modelar (Base de amido
bimestre)
Resma de papel oficio A4

01

Caderno de desenho para uso do Portfólio (Grande)

01

Folha de EVA (Lisa)

01

Caderno de desenho para atividades artísticas (Grande)

01

Folha de EVA (Glitter)

02

Pastas de elástico (Transparente) para envio de atividades

02

Folhas de cartolina dupla face (Lisa e/ou estampada)

01

Revista e jornal para recorte

01

Caixa de sapatos com tampas de garrafas pets e palitos de
picolés coloridos

01

Jogo Educativo para crianças de 04 anos; (Preferência
jogos de encaixe e/ou letras)
Tubo de cola branca (Grande)

01

Tubo de cola isopor (Pequena)

06

Lápis grafites

01

Caixa grande de lápis de pintar (Grande)

01

Caixa de giz de cera (Grande)

01

Borracha

01

Apontador de lápis resistente (Ver lápis em uso);

01

Tesoura resistente e sem ponta (Pode ser utilizada a do
ano anterior)

01

FTD
Robótica

FTD Sistema de Ensino Educação Infantil
Vendido na escola ao custo de R$ 400,00.

Caixa de Tinta guache (Lavável)
uma por

❹ Na lancheira da criança diariamente deve haver:
(Uso Individual)

4 anos

Programa de Educação Tecnológica TRON vendido na
escola ao custo de R$ 270,00 (em até 9 x R$ 30,00)

Quantidade Descrição
Toalha com nome
01
01

Garrafinha e/ou copo com nome

 Todo o material individual ou coletivo deve estar devidamente
identificado.
 A criança deve portar diariamente uma AGENDA. Disponibilizamos a
Agenda escolar para venda ao custo de R$ 16,00.

EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO DE 4 ANOS
(Nascidos de 01 de abril de 2015 a 31 de março de 2016)

Lista de Material Escolar - 2020
❶ INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Solicitamos que os pais fiquem atentos e compareçam à escola nas
seguintes datas:

13 e 14 de janeiro As professoras estarão na Escola no espaço da Educação Infantil, das
7h15min às 11h, para receberem as fichas de entrevista preenchidas e
o material desta lista. Nesse momento, a docente realizará uma breve
conversa com os responsáveis para conhecer melhor a criança. Além
disso, todo o material escolar, de uso individual e pessoal, deverá estar
identificado com o nome da criança para facilitar o trabalho durante o
ano letivo de 2020;
17 de janeiro Momento de socialização para os alunos novatos. Nesse momento, as
famílias participarão da programação que acontecerá de 8h às 10h. As
crianças podem vir com roupas mais leves, trazer garrafinha com água
e lanche para ser compartilhado com os pais;
20 de janeiro Início das Aulas para os alunos da Educação Infantil às 7h, vir
uniformizado
Caso não compareçam nas datas previstas para entrega do material e ficha de
entrevista, a professora não poderá atender no horário de aula, apenas com
agendamento prévio.
✓ O uso do uniforme é importante fator de socialização, sendo assim, para todas as
atividades escolares o aluno deverá vir uniformizado;
✓ Sugerimos que o nome da criança seja BORDADO nos uniformes (blusa/short),
para que possamos identificá-los mais facilmente em caso de troca ou perda;
✓ Os alunos deverão usar tênis preto, caso aconteça algo que impossibilite enviar
com uma sandália fechada;
A Coordenação Pedagógica estará à disposição dos pais para quaisquer
informações e/ou orientações que forem necessárias.

