GRUPO 03
*LISTA DE MATERIAL DOS ALUNOS DA CASA QUE NÃO RETIRARAM OS MATERIAIS DA ESCOLA EM
2020/2021

GRUPO 03- EDUCAÇÃO INFANTIL
RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS-2021
1. INGLÊS - O EDUCATE BILINGUAL PROGRAM da EDITORA RICHMOND SÓ SERÁ ADQUIRIDO ACESSANDO O
PORTAL: www.educate.global (material presente na plataforma do programa de ensino para a Educação Bilíngue 2021).
Obs.: consultar o site (www.casoc.com.br) para acessar o tutorial de compra.
2. LIVROS: PROJETO ÁPIS- volume 1 (Matemática)
LIVRO DIDÁTICO: PROJETO ÁPIS- VOLUME 1- Matemática
REFERÊNCIA:
PROJETO ÁPIS: Educação Infantil: Matemática: volume 1 ao 3/ Luiz Roberto Dante,
Noemi Bianchini.—2. Ed.—São Paulo: Ática 2020.
ATENÇÃO! Na compra do livro, atente-se para a edição e ano de publicação, pois
não receberemos versões que não estejam atualizadas.
3. AGENDA ESCOLAR PADRONIZADA: PODERÁ SER ADQUIRIDA NA ESCOLA (Opcional).
MATERIAIS DE USO COLETIVO
- Uma cola branca pequena
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL
- Uma caixa organizadora 16 L (medida (L) 34,3x3x (P) 19,0x (A) 11,7 cm) - Obs.: a caixa será usada para armazenar os
itens individuais do aluno;
- Um KIT com 5 máscaras descartáveis (ficarão na escola);
- UM ESTOJO PEQUENO (para armazenar materiais de uso diário e individual);
- Uma caixa de giz de cera (Retrátil – fino);
- Um lápis (Jumbo triangular);
- Uma borracha (Grande);
- Um apontador para lápis jumbo;
- Uma maleta em qualquer cor (especificação: Pasta ABA com elástico oficia. Lombo DELLOFINE. cm);
- Dois pares de luvas de vinil sem amido (Tamanho P).
MANTER NA MOCHILA DO ALUNO
- Um kit para lanche personalizado com o nome da criança (copo, prato, talheres, uma toalha pequena e uma toalha de
banho);
- Uma muda de roupa, uma toalha de banho identificada, um par de sandálias confortáveis;
- Uma garrafa (squeeze).

 5 kits com máscaras de tecido (1 para cada dia da semana):
 Cada kit deverá conter 3 máscaras nas cores azul, amarela e branca (uma de cada cor);
 As máscaras devem ter como cor predominante ou cor de fundo as sinalizadas acima (branca, amarela
e azul);
 Todas as máscaras deverão ser identificadas com o nome da criança;
 A criança deverá vir todos os dias com a máscara BRANCA para facilitar o monitoramento nas trocas
periódicas.
MATERIAIS OPCIONAIS:
- Na ocasião que a Escola necessitar de algum material para fins pedagógicos individuais, esses serão solicitados às
famílias.
AVISOS IMPORTANTES

Os pais poderão adquirir os livros no stand “COMÉRCIO DE LIVROS”, instalado no Colégio, no mês
de janeiro, a partir do dia 18/01/2021.
Na compra do livro didático no stand instalado no Colégio, os responsáveis terão:
- 5% na compra do livro dividindo em até 10 parcelas;
- 10% na compra dos livros à vista.
- Os livros deverão ser forrados com plástico grosso e transparente e com o nome da criança na capa (atente-se para a
referência do livro).
- Todo material relacionado na lista é indispensável para a realização das atividades pedagógicas e maior aprendizagem
do aluno.
- ENTREGA DE MATERIAIS DOS ALUNOS DO GRUPO 02 AO 5º ANO: os materiais só serão entregues na
retomada das aulas presenciais.

UNIFORME
UNIFORME DIÁRIO – Calça ou bermuda cinza (de helanca ou tactel) padronizada e camisa rosa, para ambos
os sexos. Tênis ou sapato preto, branco, cinza ou de cores claras com meias antiderrapantes (estilo pilates).
Obs.: seguindo o PROTOCOLO SANITÁRIO da escola, o aluno permanecerá na sala de aula com as
meias antiderrapantes e sem os sapatos.
UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Short vermelho, camiseta branca com vermelho (padronizada) e tênis
preto, branco, cinza ou de cores claras.
INÍCIO DAS AULAS – 17 DE FEVEREIRO

