Material Escolar – 2021
MATERNAL 2 – TODDLERS 2
DIARIAMENTE A CRIANÇA DEVERÁ TRAZER UMA MOCHILA COM:
•
•
•
•

1 muda de roupa sobressalente
1 pasta plástica tamanho A4 com elástico
1 envelope telado com zíper (285 x 395mm) para roupas sujas
1 garrafa plástica ou copo com tampa / bico

MATERIAL QUE DEVE PERMANECER NA ESCOLA
(a ser entregue à professora no dia da 1ª Reunião de Pais e Mestres)
•
•
•
•
•

1 estojo de hidrográficas grossas 12 cores
1 caixa de gizão cera 12 cores
1 tesoura sem ponta
2 potes de massa de modelar 500g
1 caixa de higiene contendo: pente ou escova de cabelo e creme dental / escova de dentes

•

1 jogo pedagógico em madeira

LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS MATERNAL 2 – TODDLERS 2
•

High Five Bilingual* – CONEXIA EDUCAÇÃO

•

Descobrir e Interagir no Mundo* – CONEXIA EDUCAÇÃO

•

*Obs.: 1 Os livros didáticos adotados serão entregues diretamente ao aluno no início do ano letivo.
3 livros de literatura para “Círculo do Livro” que serão solicitados na 1ª Reunião de Pais e Mestres, de acordo com
uma lista oferecida pela escola.

MATERIAL ESCOLAR – ARTES / PROJETOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 bloco de papel branco A4 300g com 12 folhas
3 folhas de lixa nº 60/80
2 pincéis médios de formato chato
2 rolinhos para pintura
1 pacote de palito de picolé (cru) – 50 unidades
3 folhas papel pardo
1 pacote com 15 folhas de acetato tamanho A4
2 canetas permanentes 2.0 pretas
1kg de argila

•
•
•
•

1 cola branca 500g
1 pote de tinta acrílica 250ml
1 vidro de corante líquido comestível 10ml
1 conjunto de aquarela escolar

Obs.:Plantão para recebimento do total dos itens de
Artes/Projetos – de 22 e 25/01, das 7h30 às 18h, na
escola.

UNIFORME ESCOLAR (USO OBRIGATÓRIO)
• Peças do uniforme escolar, em padronagem e com a logo
adequada, vendidas em lojas específicas na cidade:
camiseta, calça, casaco, bermuda, short saia, jardineira,
Maiô ou sunga e touca de natação.
• Óculos, chinelo, toalha e roupão para natação, com modelo
de acordo com a escolha da família.
Tênis e meia, com modelo de acordo com a escolha da
família.

Obs.1: Todas as peças do uniforme e objetos de
uso pessoal deverão estar identificados com o
nome do aluno.
Obs.2: Por medida de segurança, não é permitido o
uso de sandálias e chinelos, exceto para a aula de
natação.

Obs.3: O aluno não poderá participar da aula de
Natação sem o uso da própria touca.

ATENÇÃO!
1ª REUNIÃO DE PAIS E MESTRES
Dia – 25/01/2021 (2ª feira)
Na Sala de aula e/ou virtual (a depender do momento)
Horários: A serem divulgados em 22/01/2020
Início das aulas – 26/01/2020 (3ª feira)
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