Lista de Material Escolar - 2021
Educação Infantil - 1ª Etapa Pré-Escola
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA
Qtd.

Descrição

Qtd.

Descrição

02

Pincéis chatos n° 10 e 22

01

Pacote de palito de churrasco

01

Aquarela

01

Bloco de creative paper

01

Bloco de desenho A3 180 g/m²

01

Pasta tipo polionda vermelha e na

01

Brocha n° 835-0

01

Pote (500g) de massa de modelar UTI GUTI ou SOFT

01

Caderno caligra a universitário 96 folhas capa dura

01

Pote de guache grande verde

01

Caderno de desenho 96 folhas

03

Potes pequenos de lantejoula colorida

01

Caderno quadriculado de 46 folhas

01

Rolo de espuma pequeno de poliester

01

Caixa de cola glitter colorida

02

Rolos de papel crepom amarelo, vermelho ou verde

01

Caixa de giz de cera triangular grosso Curton com
12 cores

01

Rolo de papel pardo

01

Tela ecológica 30x40 cm

01

Caixa de pintura a dedo com 12 cores

01

Tesoura pequena sem ponta

01

Caixa de tinta dimensional “Aqua", qualquer cor

01

Tubo de cola líquida 225g

01

Caixa de tinta plástica em bisnaga

02

Tubos de cola bastão

01

Camiseta branca, sem estampa, em um tamanho
maior do que a criança utiliza normalmente, para
pintura

01

Apontador com depósito

01

Caneta permanente

02

Borrachas macias

01

Cartela de botões grandes

01

Caixa de lápis de cor com 12 cores

01

Conjunto de canetas hidrográ cas jumbo com 12
cores

01

Estojo com 3 ou 4 compartimentos

03

Folhas de EVA sendo 1 estampada

02

Lápis gra te

250

Folhas de papel Sul te A4, branco

02

Lixas de madeira grossas

01

Pacote de 1kg de areia colorida

01

Pacote de caixa de fósforo

02

Pedaços de plástico leitoso 010, qualquer cor (70cm
x 50cm)

Pacote de palitos de sorvete
INÍCIO DAS AULAS:01
22/01/2020

MATERIAL DE SALA DE AULA

MATERIAL PARA MOCHILA
01

Escova de dente com protetor (capa)

01

Estojo para colocar os objetos de higiene pessoal

01

Garrafa de água

01

Troca de roupa

INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2021
Todo material escolar deverá estar identi cado com nome completo e turma. O mesmo deverá ser entregue
na reunião de apresentação
Unidade I (Av. Samuel Martins)
21/01/2021 – 1ª Etapa A (manhã) às 19h
22/01/2021 – 1ª Etapa B (tarde) às 18h
Unidade II (Rua Barão de Teffé)
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21/01/2021 – 1ª Etapa A (manhã) às 18h
22/01/2021 – 1ª Etapa B (tarde) às 18h

Livros de Leitura
Bimestre

Capa

1º

Titulo

Editora

GATINHO LEVADO – Adam Stower

Brinque-Book

Lili nalmente ganhou um bichinho de sua mãe. Não um au-au – como
ela queria – pois segundo sua mãe eles fazem muita bagunça, mas sim
um gatinho. Ele parecia ser tranquilo e bem- comportado – até Lili
deixá-lo sozinho. Será que o bichinho é mesmo tão levado, ou há outro
aprontando pela casa?
2º

PÉ DE GOIABA – Gustavo Luiz e Mig

Melhoramentos

Pé de Goiaba é uma história simples e divertida para ser lida em voz
alta, saboreando as palavras. Ah, como são doces os primeiros sabores
da leitura!
3º

O GRANDE RABANETE – Tatiana Belinky

Moderna

A história é narrada como um conto cumulativo • forma que procura
representar um treino de memória. As frases • simples •, são bastante
adequadas aos que se iniciam na leitura, o que não quer dizer que
sejam pobres; servem-se de recursos originais, como a repetição; o
rabanete cresceu-cresceu e cou grande-grande. Além do aspecto
linguístico da obra, é possível explorar, por meio da narrativa, o lado
humano - a questão da solidariedade, da cooperação, da divisão de
bens e até da autoestima exacerbada, aspecto representado pelo
ratinho, no bem-humorado e imprevisível nal.
4º

O RATINHO, O MORANGO VERMELHO MADURO E O Brinque-Book
GRANDE URSO ESFOMEADO – Audrey Woo
Esta é uma divertida fábula sobre a esperteza dos pequenos contra a
força dos gigantes. O ratinho que protagoniza as cenas tenta esconder
um morango maduro de um grande urso que, aliás, não aparece na
história. Um interlocutor oculto, mais esperto ainda que o rato (e com
o qual a criança se identi ca), é quem vai narrando a história, ao
mesmo tempo que convence o ratinho a dividir o morango com ele.

Líder em Mim (Socioemocional)
Este material estará disponível a partir do dia 14/12 no site: www.livrofacil.net
Frete gratuito até 31/12/2020
NOVO UNIFORME – USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO
Ciclo

Peças - Verão

Peças - Inverno

Ed. Infantil

Bermuda, short saia, camiseta com manga, Calça, camiseta manga curta/longa, moletom, jaqueta,
regata e machão.
segunda pele branca e legging

LOCAIS DE VENDAS
HDION CONFECÇÕES
Rua Maestro Frederico Nano, 456 – Vila Progresso – Jundiaí-SP
Telefones: 4526-1783 – 99532-5267

d


 


fi

fi

fi

fi

CONFECÇÃO COCO LOCO UNIFORMES
Rua do Retiro, 556 – Anhangabaú – Jundiaí-SP
Telefones: 4586-8980 - 4586-8981

