RELAÇÃO DE MATERIAL – PRÉ I – (EDUCAÇÃO INFANTIL)
ANO LETIVO – 2018
Livros:
Português – Coleção Eu Gosto M@is Linguagem – Volume 2 – Educação Infantil
Autoras: Célia Passos e Zeneide Silva
Editora: IBEP – ISBN: 9788534244657
Matemática – Coleção Eu Gosto M@is Matemática – Volume 2 – Educação Infantil
Autoras: Célia Passos e Zeneide Silva
Editora: IBEP - ISBN: 9788534344695
História/Geografia – Coleção Eu Gosto M@is – Natureza e Sociedade – Vol.2 – Ed. Infantil
Autoras: Célia Passos e Zeneide Silva
Editora: IBEP - ISBN: 978534244732
Ensino Religioso - Crescer com Alegria e Fé – Educação Infantil 1
Autoras: Ednilce Duran e Glair Arruda
Editora: FTD – ISBN: 9788532298195
Inglês - Gumdrops 1
Autora: Rebecca Lee Williams
Editora: Richmond – ISBN: 9788516094027
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DO ALUNO
Agenda Personalizada da Rede Beneditina
1 caderno de brochura capa dura ¼ (50 folhas)
1 toalha plástica 50 x 70 transparente para forrar a mesinha diariamente (com nome)
1 bolsinha de zíper para guardar os lápis de cor, borracha e apontador
2 lápis preto - Jumbo – (não comprar lapiseira)
1 borracha macia
1 apontador com depósito - Jumbo
1 tesoura mundial ponta arredondada
1 caixa de giz de cera curtom
1 caixa lápis de cor 12 cores - Jumbo triangular
1 caixa de canetinha hidrocor 12 cores – Jumbo
1 caixa de massa de modelar 12 cores
1 caixa de pintura a dedo
1 tubo de cola grande Acrilex
1 cola “bastão” 20 gramas
1 pincel nº12 chato
1 pasta poliondas “AMARELA” 2cm
1 crachá
1 maletinha organizadora (à venda no Bazar do Colégio)
1 brinquedo pedagógico Pinos Mágico 100 peças (uso coletivo)
1 almofada pequena
1 bloco de Canson colorido Criativo Cards 325mmx235mm 120g/m2
1 cartela de lantejoula cor variada
4 envelopes Brancos tamanho A4
1 bloco de papel Canson A4 branco
4 pares de olhos móveis “nº 10”
4 pares de olhos móveis “nº 15”
1 pacote com 100 folhas de Sulfite Branco A4

1 kit Leoni nº 1 formato A4 com 38 fls.
2 placas de EVA liso tamanho A4 cores variadas
4 placas de EVA com gliter tamanho A4 (1 verde, 1 amarela e 2 variadas)
1 rolo de papel crepom verde
10 plásticos 4 furos grosso
1 rolo de fita de cetim 22mm x 10m (cor variada)
10 palitos de sorvete cru
10 palitos de sorvete colorido
3 plásticos para encapar livros e cadernos
1 rolo de fita metaloide verde 15mm x 50m
4 envelopes de etiqueta para identificar materiais
1 lixa de madeira nº 150
1 Kit para higiene bucal uso diário (escova, pasta de dente, copinho e toalhinha)
1 brinquedo usado (boneca /carrinho para ficar na escola)
1 camiseta grande (usada) para Artes e um paninho usado
2 revistas usadas para recorte
OBSERVAÇÕES:
a) Dia 16/01/2018: Dia da entrega do material escolar na Escola. Deverá ser entregue todo o
material e livros encapados e etiquetados no horário das 8h30 às 17h;
b) Dia 23/01/2018: terça-feira às 13h - Reunião de Pais: Vir com aluno uniformizado;
c) Dia 23/01/2018: Primeiro dia de aula e adaptação dos alunos;
d) Será necessário o uso de uma mochila sem rodinhas para trazer diariamente, que caiba a
pasta fina com elástico, a bolsinha de zíper, toalha plástica e a agenda;
e) Os livros e o caderno devem ser encapados com plástico transparente e etiquetados;
Todo material deverá constar o nome do aluno um a um;
Materiais como: lápis de cor, giz de cera, borracha, apontador, devem ser etiquetados com
nome um a um;
f) Corretivo não deve ser trazido à escola;
g) A lancheira deve ser transversal para o aluno ficar com as mãos livres e deve conter
além do lanche, toalhinha e kit de higiene bucal;
h) Cada aluno é responsável pelo seu material. Não nos responsabilizamos por material
perdido.
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;
• O aluno deverá vir com crachá de identificação constando: nome, turma e telefone.
_____________________________________________________________________________
Toda a Lista de Material Escolar e os Uniformes
poderão ser adquiridos na Papelaria Zonca –
Dentro do ISPX – com descontos e
condições especiais de pagamento!

Papelaria Zonca – Fone 3608-0560
atendimento 2ª à 6ª Feira das 8h às 17h.
Abriremos nos sábados: 06,13, 20 e 27/01/2018
das 9h as 13h
www.papelariazonca.com.br
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