| LISTA DE MATERIAL 2021
| INFANTIL III
Prezados Senhores Responsáveis,
Desejando um excelente ano escolar em 2021, nós os acolhemos com um caloroso “bem-vindo salesiano!”
Apresentamos nossa lista de material escolar para somar aos recursos necessários à realização de nossas
atividades.

Materiais de Uso Pessoal:
- 01 mochila (com uma troca de roupa completa)
- 01 Kit higiene bucal: “nécessaire” com escova de
dente, creme dental e toalhinha (para ficar na
mochila) -com nome
- 01 lancheira (contendo guardanapo de pano ou
toalhinha com nome)
- 01 garrafinha para água (com nome)
- 01 caixa de caneta hidrocor grossa 12 coresjumbão (com nome em cada unidade / sugestão –
FABER CASTELL ou COMPACTOR)
- 01 caixa de lápis de cor jumbão triangular 12
cores (com nome em cada unidade / sugestão –
FABER CASTELL)
- 01 caixa de gizão de cera big (com nome em cada
unidade / sugestão- FABER CASTELL)
- 02 tubos de cola branca 110g /sugestão- TENAZ
ou CASCOLAR
- 02 colas bastão atóxica (média)
- 02 pastas em L A4 (transparente)
- 01 camiseta usada, tamanho adulto para as aulas
de Artes Visuais
- 02 caixas de lenços de papel
- 03 pacotes de lenços umedecidos

Materiais Complementares:
- 01 bloco de papel canson A4 branco (20 folhas
cada)
- 01 bloco de papel canson A3 branco
- 02 folhas de sulfitão (branco)
- 10 unidades de envelope tamanho carta (branco)
- 10 sacos plásticos (tamanho ofício, sem furo)
- 10 sacos plásticos grossos (tamanho A3)
- 02 livros grandes de histórias infantis
(de boa qualidade)
- 01 caneta (piloto/grossa) preta, azul ou
vermelha
- 01 jogo educativo (dentro da faixa etária)
- 01 brinquedo em bom estado (jogo de
panelinha, boneca, carrinho...) para jogos
simbólicos.
- 01 pote de guache 250 ml (meninos: cor
amarelo e meninas: cor rosa)
- 01 pote de massa de modelar 500 gramas
(Sugestão: Soft ou Uti Guti)
- 01 metro de plástico grosso (transparente)
- 01 fita adesiva transparente (larga)
- 05 botões coloridos (médios)

Para a aquisição do material didático da Editora Edebê, o responsável deverá acessar o site:
http://loja.edebe.com.br
A entrega do material didático será feita na ESCOLA, mediante a
APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, recebida por e-mail.
IMPORTANTE: No ato da compra, adquirir todos os itens da COLEÇÃO GIROLHAR - ETAPA 5.
Não há opção de desmarcar item.
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O livro de MÚSICA deverá ser adquirido pelo site : www.quebrandoacasca.com.br ou no
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
ENTREGA DOS MATERIAIS: PORTARIA 1
19/01 (terça-feira), alunos da Manhã das 10h30 às 12h
19/01 (terça-feira), alunos da Tarde das 14h às 15h30
INÍCIO DAS AULAS: dia 25/01/2021, para os alunos do Maternal ao 5º ano do Ensino
Fundamental - Anos Iniciais.
HORÁRIO ESPECIAL PARA OS ALUNOS DO MATERNAL, INFANTIL I, II e III: 25 a 29 de janeiro
Período da Manhã: 7h10 às 9h30
Período da Tarde: 13h às 15h30
HORÁRIO REGULAR:
Período da Manhã: 7h10 às 12 horas
Período da Tarde: 13h às 17h50 (a portaria fecha às 18h10).
Os alunos deverão encontrar-se na escola 5 minutos antes do início das aulas; solicitamos
pontualidade!
REUNIÃO DE PAIS ON-LINE: dia 27 /01/2021, para os alunos da Educação Infan l às 18h30.
Solicitamos que não faltem, pois os senhores terão conhecimento das normas de convivência,
metodologia e avisos importantes para harmonia do co diano escolar. O link será disponibilizado
no e-mail das famílias.
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