2º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL
RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
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mochila para carregar material diário (pasta Brasil, agenda, estojo e caderno).
pasta Brasil, de plástico, com elástico (dever de casa).
estojo, contendo os materiais abaixo relacionados:
01 tesoura sem ponta, de boa qualidade, com o nome da criança gravado.
01 caixa de lápis de cor triangular, jumbo.
01 borracha macia.
03 lápis (grafite, triangular) jumbo.
01 apontador.
cadernos (tipo brochurão) sem pauta, de 60 folhas (2 para dever de casa e 1 para atividades
de aula).
revista para recorte. Sugestões: Pais e Filhos, Crescer, Caras, Viagem etc.
revistinhas em quadrinhos.
camisa de malha (do pai ou da mãe), para ser usada como avental em atividades de arte
(marcada com o nome da criança).
livro de literatura para a biblioteca de sala (escolher na lista que está no verso).
pastas catálogo de plástico, com grampo, sem plástico (Inglês / Atividades de Sala). Podem
ser reaproveitadas do ano anterior.
jogo pedagógico (de alfabetização, matemática, quebra-cabeça/ acima de 50 peças, jogo de
trilha).
carrinho ou uma boneca em bom estado para ficar na sala de aula.
LIVRO: Kid’s Box Starter Classbook, Updated Second Edition. Autores: Michael Tomlinson
& Caroline Nixon. Editora Cambridge University Press (somente para alunos novatos).

TRAZER NA MERENDEIRA, MARCADOS COM O NOME DA CRIANÇA:
01 guardanapo de pano.
01 garrafinha squeeze.

(VIDE VERSO)

(VIDE VERSO)

OBSERVAÇÕES:
A toalha de rosto ficará na mochila, com uma muda de roupa e a agenda.
 O primeiro dia letivo será 5/2/2018. O aluno deverá vir de uniforme. Horário de início das aulas: 7h10 (turno da
manhã) e 13h10 (turno da tarde).
 Todo o material de uso individual deverá ser entregue à professora, no dia 2 de fevereiro, durante o turno em
que o(a) aluno(a) vai estudar, quando vai conferi-lo integralmente. O material deverá vir todo marcado com o
nome completo da criança. As crianças não terão aula no dia da entrega dos materiais.
 Os cadernos deverão ser encapados com plástico grosso e o nome da criança deverá vir na capa.
 A criança deverá ter em casa, para a realização dos deveres, lápis preto, borracha, lápis de cor, cola e
tesoura.
 O material do estojo deverá vir todo marcado com o nome da criança, e deverá ser reposto durante o ano, de
acordo com a necessidade.
 No dia 1º de fevereiro de 2018, às 19h, no Prédio do Magnito, acontecerá a 1ª reunião de pais dos alunos do
1º e 2º Períodos. Os pais dos alunos matriculados também receberão o convite pelo correio. Caso haja dúvidas,
contatar com a Coordenação Pedagógica da Educação Infantil.


Para que o livro esteja adequado ao 2° Período, é importante que seja selecionado dentre
as sugestões indicadas nesta lista.
LIVROS DE LITERATURA – 2° Período
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