RELAÇÃO DE

Materiais 2020
PRÉ-ESCOLAR II

EDUCAÇÃO INFANTIL
REUNIÃO COM PAIS
01/02/2020

INÍCIO DAS AULAS
30/01/2020
Educação Infantil: Berçário, Maternal I fase I e

8h: Berçário, Maternal I fase I e II,

II, Maternal II e Pré I e II.

Maternal II e Pré I e II.

Material didático – Adesão ao material no ato da matrícula e a primeira remessa será entregue a partir da primeira semana de aula.

ü01 Agenda escolar – Brinde da Escola – Será entregue
na 1ª semana de aula.
ü01 Foto individual 10x15
ü01 Foto da família
ü01 Livro de história infantil - Escolher das seguintes
coleções/séries: Editora GLOBAL:
- Coleção Pega e lê (Mary França)
. Ed. FTD:
- Coleção hora de ler (Eunice Braido)
ü02 Gibis da Turma da Mônica
ü04 Revistas Coloridas (exceto Veja, Isto é, Exame, Época)
ü04 Cadernos de capa dura Azul – sem espiral - 48
folhas (grande)

ü01 Caderno de desenho (grande) capa dura - espiral –
48 folhas
ü01 encadernação na vertical de 30 folhas de papel A3
cartolinado (297 x 420) para Arte.
ü04 Brinquedos (homenzinho, boneca, panelinha, fogão, carrinho...)
ü01 Jogo educativo (encaixe, montagem de alfabetização,
Matemática, Natureza e Sociedade) conforme faixa etária 04 e
05 anos – Exceto papel ou de E.V.A. (material emborrachado)
ü01 brinquedo de pátio (corda, bambolê ou bola)
ü01 Porta crachá com “jacaré” (07 x 10)
ü01 Tesoura sem ponta com nome gravado
ü01 Pasta Bionda azul (33 x 26 x 2)
ü05 Colas pequenas com bico ﬁno
ü02 Tubos de cola gliter (dourado e prateado)
ü03 Reﬁs de cola quente (ﬁno) (para aulas de Arte)
ü04 Caixas de massa de modelar – Sugestão Soft (6 cores)
ü01 Durex colorido
ü04 Potes de gliter
ü03 Pacotes de lantejoula (grande)
ü04 Bolinhas de isopor 50mm
ü20 Botões coloridos.
ü01 Tela 24x30cm
ü01 Kg de gesso em pó (para aulas de Arte)
ü01 Pacote de palitos de picolé
ü01 Fita dupla face (para aulas de Arte)
ü01 Fita larga transparente (para aulas de Arte)
01 Fita crepe (para identiﬁcar materiais de uso

üindividual do aluno)
ü01 Pote de tinta guache 250ml (azul, amarelo, laranja ou vermelho)
ü01 Pote de tinta para tecido 35ml (qualquer cor)
ü01 Aquarela escolar
ü01 Pote de tinta (pintura facial) – (rosa ou amarelo)
02 Metros de TNT (01 metro verde e 01 metro vermelho)
ü02 Lápis graﬁte pequeno triangular (grosso)
ü04 Lápis graﬁte nº 2
ü02 Borrachas brancas (macia)
ü01 Apontador sem reservatório para lápis grosso
ü01 Apontador sem reservatório para lápis ﬁno – separado
ü01 Caixa de lápis de cor (grosso) 12 cores
ü01 Caixa de lápis de cor 12 cores
ü01 Jogo de canetas Hidrocor 850 (12 cores)
ü01 Marcador permanente (com ponta grossa)
ü01 Marcador permanente (com ponta ﬁna)
ü30 Folhas cartolinadas brancas A4
ü02 Pacotes de 48 folhas de papel - 8 cores (220 x 315 mm) – Tipo
TILI – PAPER
ü20 Folhas de papel A3 (297 x 420)
ü04 Folhas de cartolinas americana (azul, verde, amarelo
ou vermelho)
ü03 Folhas de E.V.A. (material emborrachado) (branco, laranja,
preto, amarelo, vermelho ou azul)
ü01 Folha de E.V.A. (material emborrachado) (estampado)
ü01 Pacote de E.V.A. (material emborrachado - cortado em formato
de bichinho, coração, ﬂor sol, ou outro)
ü02 Folhas de papel laminado cartolinado (verde, vermelho ou azul)
ü01 Folha de papel celofane
ü03 Caixas de lenços descartáveis (Uso individual)
ü01 Guardanapo de tecido (trazer sempre na lancheira para forrar a
mesa na hora do lanche)
Observação:
* Uniforme diário – Obrigatório: camiseta da EIC. Bermuda (preta) para os
meninos e legging ou corsário (preta) para as meninas. Usar tênis nas aulas
de movimento.
* Colocar o nome da criança apenas nos livros, cadernos, nas encadernações
e na parte interna dos casacos.

