RELAÇÃO DE MATERIAL – PRÉ - I

(EDUCAÇÃO INFANTIL)
ANO LETIVO – 2021
Livros:
❖ Coleção Eu Gosto Mais –
Integrado – Volume 2
Autoras: Celia Passos e Zeneide
Silva
Editora: IBEP / FTD
ISBN: 9788534241601
❖ Toni Itinerário
Autoras: Angélica Prado
Cristina Hulle
Educação Infantil 2
Editora: FTD
ISBN: 7898652402746

e

❖ Coleção dos Sonhos para
Educação Financeira 2
Autor: Reinaldo Domingos
Editora: DSOP
ISBN: 9788582762516

❖ Inglês - Gumdrops 1
Autora: Rebecca Lee Williams
Editora: Richmond
ISBN: 9788516094027

❖ Ensino Religioso- Crescer com Alegria e Fé- Educação Infantil 1
Autoras: Ednilce Duran e Glair Arruda
Editora: FTD
ISBN: 9788532298195

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DO ALUNO
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01 toalha plástica 50x70 transparente para forrar a
mesinha diariamente (com nome);
01 bolsinha com zíper para guardar os lápis de cor,
borracha e apontador;
02 lápis preto Jumbo;
01 borracha macia;
01 apontador com depósito – jumbo;
01 tesoura com ponta arredondada (se
canhoto, providenciar adequada);
01 caixa de giz de cera;
01 caixa de lápis de cor – 12 cores jumbo triangular;
01 caixa de canetinha hidrocor – 12 cores – Jumbo;
02 tubos de cola líquida 110g;
01 cola “bastão” 20 gramas;
01 pasta “poliondas” - 2cm;
01 crachá;
04 sacolas de papel kfrat 39x32x16;
01 camiseta grande (usada) para Artes e um paninho;
01 Kit para higiene bucal uso diário (escova, pasta de dente, copinho e
toalhinha);

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

01 pacote de massa de EVA para Artesanato com 3 cores;
01 caderno de desenho grande capa dura sem pauta e sem margem;
01 tela 20x20;
01 nécessaire grande (13 x 23 x 10cm);
01 caixa de guache com 6 cores;
01 caixa de massa de modelar 6 cores;
01 pincel chato n° 8;
03 máscaras por dia;
01 garrafinha (identificada) com água potável;
MATERIAL DE USO COLETIVO
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01 bloco de papel canson A4 branco;
04 pares de olhos móveis “nº 10”;
04 pares de olhos móveis “nº 15”;
01 pacote com 500 folhas de Sulfite Branco A4;
10 plásticos com 4 furos;
01 rolo de fita de cetim 22mm x 10m (cor variada);
01 rolo de fita metaloide 15mm x 50m (cor variada);
01 feltro qualquer cor (30 x 70);
04 placas de EVA cor variada 5mm;
04 placas de EVA cor variada (2 glitter, 2 lisos);
01 tecido Patchwork estampado (30 x 70);
01 brinquedo pedagógico para ficar na escola. (socialização);

OBSERVAÇÕES:
1ª) Início das aulas em 26/01/2021 - 3ª feira;
2ª) Reunião de Pais on-line com data a ser publicada na Agenda Edu;
3ª) Os livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente e
etiquetados;
Todo material e tudo que pertencer à criança deverá conter o nome do aluno um a
um, inclusive: lápis de cor, giz de cera, borracha e apontador, etc.;
Corretivo não deve ser trazido à escola;
Cada aluno é responsável pelo seu material.
Não nos responsabilizamos por material perdido.
4ª) Para Arte, eventualmente poderá ser solicitado algum material
diferenciado ou sucatas;
5a) UNIFORME:
∙ Uso obrigatório da Rede Beneditina;
∙ O tênis deve ser azul marinho, branco, preto ou vermelho; ∙ A Jaqueta do
uniforme deverá trazer na parte interna o nome do aluno, a série e a turma.
6ª) O material de uso coletivo deverá ser entregue no 1º dia de aula presencial.

Papelaria Zonca
Atendimento: 2ª à 6ª feira, das 8h às 17h.
Atenderemos nos sábados 09 e 16/01/2021, das 9h às 16h e
23/01/2021 das 9h às 13h.
Em virtude da pandemia atenderemos com hora marcada.
Agende seu horário nos telefones: 3608-0560/
WhatsApp: 98730-0935
atendimento@papelariazonca.com.br
www.papelariazonca.com.br

