LISTA DE LIVROS E MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL – JARDIM 2
LIVROS DIDÁTICOS
Construindo na Educação Infantil - Integrado – 3 – EDIÇÃO RENOVADA

O MATERIAL CONTÉM:
Livro didático - Linguagem Oral e Escrita e Matemática
Livro didático - Natureza e Sociedade
Livro de caligrafia
Livro da família
Cantar e recitar
Livros de literatura
Nosso diário

✓ INGLÊS
Enjoy It! Kids 3- Editora StandFor

MATERIAIS DE USO DIÁRIO
✓
✓
✓
✓
✓

01 Caderno meia pauta Kids
01 Caderno pedagógico quadriculado Kids
01 Caderno brochura pequeno 50 folhas (Inglês)
01 Avental plástico para pintura
01 Estojo com 2 zíperes, contendo: 01 Borracha macia, 01 Tesoura sem ponta, 01 Cola bastão grande,
01 Apontador com depósito, 03 lápis pretos, 01 Caixa de lápis de cor com 12 cores
✓ 01 caixa organizadora plástica com: 03 potes de tinta guache de 250 ml, sendo 1 branco, 1 verde e 1 cor
variada; 1 rolo durex colorido; 02 colas branca líquida grandes, 02 caixas de massa de modelar –sugestão
marca Uti Guti; 02 rolos de fita crepe, 01 rolo de fita dupla face; 01 pincel grosso n. 12; 01 rolo de durex
colorido; 03 refis de cola quente grosso; 03 refis de cola quente fino; 01 caixa de tinta glitter; 02 metros
de velcro branco autocolante; 01 rolinho para pintura e 02 DVD/R
✓ 01 Pasta polionda fina
✓ 10 sacos plásticos de tamanho ofício (grosso)
✓ 01 Bloco de canson branco (A4)
✓ 04 folhas de color set (02 na cor azul e 02 cores variadas)
✓ 03 pacotes de sulfite branca (tamanho A4)
✓ 03 cartolinas brancas
✓ 02 papéis camurças azul
✓ 02 papeis laminados (rosa e azul)
✓ 08 folhas de EVA (02 laranjas, 02 rosas, 02 brancos, 02 pretos)
✓ 02 papéis crepons (cores variadas)
✓ 01 Pacote de Creative Paper
✓ 01 Plástico leitoso 80x60 cm (Amarelo – 1,5 cm de espessura para cobrir a carteira)
✓ 02 metros de contact colorido
✓ 02 metros de TNT- qualquer cor
✓ 01 Jogo pedagógico de alfabetização ou de matemática
✓ 01 Garrafinha plástica (para água) com o nome do aluno.
PARA HIGIENE DO ALUNO
✓ 01 Nécessaire contendo: escova de dente, pasta, toalha de mão, lenço umedecido e álcool gel.
✓ 01 Troca de roupa completa (sempre deverá estar na mochila)
✓ AGENDA ESCOLAR (a ser adquirida na secretaria da escola)

OBSERVAÇÕES

1 – Os livros didáticos e materiais de uso individual e diário são obrigatórios e devem ser apresentados em todas as
atividades letivas, conforme o horário de aulas. A entrega deverá ser feita até o dia 20/02/2018, impreterivelmente;
2 – Entregar todos os livros e encartes que acompanham, devidamente encapados e etiquetados com o nome completo
do aluno e a respectiva turma;
3 – O material de uso pessoal deverá ser etiquetado com o nome completo e turma do aluno, inclusive os lápis. Devem
ser colocados em uma sacola plástica grande, lacrada e identificada com o nome do aluno e entregues à professora no

primeiro dia de aula; os papéis deverão ser entregues separadamente em saco plástico identificado com o nome e a
turma do aluno, não podendo ser dobrados ou amassados, somente enrolados;
4 – O uniforme escolar e o tênis são de uso obrigatório nas atividades internas e externas e devem estar identificados
(com caneta para tecidos) com o nome do (a) aluno (a) e a respectiva turma;
5 – Nas aulas de Educação Física trazer uma garrafinha de água e uma camiseta extra para troca.
6 – São proibidos o uso de livros ou cadernos de atividades com respostas registradas em anos anteriores, bem como
cópias de livros, sob quaisquer alegações;
7 – A escola disponibiliza armários para a guarda dos livros e materiais e não se responsabiliza nos casos de
esquecimento dos mesmos em sala de aula ou nas suas dependências.
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