RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2018
G4
Orientações importantes:
1. Os materiais deverão ser entregues à professora na Reunião de Pais que acontecerá no dia 30 de janeiro,
terça-feira, no horário das 7h20 (pais do período da manhã) e as 16h30 (para pais do período da tarde).
2. Todo o material, inclusive as peças de uniforme deverão ser nomeados a fim de evitar extravios;
Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para a realização de práticas culinárias, ilustrações ou
objetos para projetos pedagógicos, sucatas, revistas para recorte ou rasgadura, embalagens e outros
materiais não estruturados para o desenvolvimento de atividades plásticas.
3. ORGANIZAÇÃO PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS: Contamos com a colaboração das famílias enviandonos o material separadamente em 2 sacolas organizadas e identificadas da seguinte maneira:
 1ª Sacola com itens individuais do aluno, (este material permanecerá na sala de aula).
 2ª Sacola com itens coletivos, (parte destes materiais ficará no ateliê e almoxarifado).
4. Contamos com a presença dos pais no dia 30/01 (no horário acima determinado) e com a colaboração
no cumprimento deste prazo para a entrega dos materiais, pois com o início das aulas e a atenção para
as crianças torna-se difícil a organização do espaço. Agradecemos a compreensão.
5. A adaptação das crianças novas matriculadas na Educação Infantil acontecerá nos dias 31/01, 01 e
02/02.
6. As aulas para os alunos da Educação Infantil terão início no dia 05/02 (segunda-feira).
7. Atividade permanente: Ciranda do livro para Berçário ao G5
Para evitar atrasos no envio dos livros e garantir a participação de todos os alunos nesta proposta o valor
do livro para esta atividade deverá ser pago à escola. Em parceria com a livraria Cia Ilimitada faremos a
aquisição de um título por criança para iniciarmos a Ciranda na segunda semana de aulas. Ao final do
ano letivo os livros serão sorteados e cada aluno levará um título para casa para iniciar a construção de
seu acervo literário.
8. Material didático (a ser adquirido pelos pais em grandes livrarias)
Este ano, após o término do contrato com a Rede Pitágoras, e tendo durante os últimos 3 anos feito uma
análise criteriosa do material, optamos em algo que tivesse uma aproximação maior com nossa proposta
pedagógica. Desta forma, além dos projetos e das sequências didáticas trabalharemos com o livro
didático:
“PROJETO PRESENTE – Editora Moderna – Livro de LINGUAGEM” – VOLUME 2 (Cadernos 1 e 2 )
9. Custos de outros materiais:
Música em Família – R$ 120,00
Ciranda do Livro – R$ 45,00
Portifólio – R$ 65,00
Agenda escolar (padronizada) - R$ 25,00
Valor Total : R$ 255,00 que poderá ser pago em 3 parcelas com cheques no valor R$ 85,00 sendo o 1º
para o dia 02/02, e as demais parcelas para 02/03 e 02/04.
10. Os itens da lista com a denominação Staedther e TRIS, podem ser encontrados na papelaria: “Bazar Peri
Ronchetti” , Av. Peri Ronchetti, 879.

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS INDIVIDUAIS – SALA DE AULA – G4

Alunos novos deverão trazer 1 caixa plástica organizadora (azul ou transparente) – largura 30,5 cm / altura 30,7 cm/
profundidade 42,5 cm
2 envelopes pardo kraft – tamanho A3
1 pasta fichário c/visor para personalizar (largura 6cm) contendo 50 plásticos ofício GROSSOS
2 caixas de lenços descartáveis
2 potes de lenços umedecidos com 100 unidades
1 kit higiene contendo: 1 necessarie, 1 escova de dente infantil, 1 creme dental infantil e 1 toalha de mão com nome
grafado ou bordado.
1 camiseta usada (4 números maior) para usar no ateliê sobre o uniforme
2 estojos de cores diferentes com 1 zíper cada (um para as canetinhas e outro para os lápis de cor)
1 borracha branca macia
1 apontador com depósito
2 lápis nº 2
4 colas bastão 20 gramas
3 colas líquidas branca de 110 gramas
1 caixa de giz de cera JUMBO 7 CORES – SUGESTÃO MARCA TRIS
1 caixa de lápis de cor 12 CORES - SUGESTÃO MARCA STAEDTLER
1 conjunto de 12 canetas hidrocor ponta fina – sugestão da marca STAEDTLER – (lavável)
1 tesoura sem ponta com nome gravado
1 aquarela estojo plástico – sugestão da marca Faber Castell
1 pacote de papel da coleção ECO CORES (estampado) tamanho A4 (36 folhas)
1 bastidor nº 35
1 placa de MDF para artes 30 X 40 cm X 0,5 de espessura (respeitar a medida)
2 gibis novos
1 fantasia usada e limpa com o respectivo cabide (para permanecer na escola e ser compartilhada entre as crianças
nos momentos de jogos simbólicos).
BRINQUEDOS PARA JOGOS SIMBÓLICOS:
MENINAS – 1 boneca bebê (média ou grande), 1 panela pequena, 1 concha, 2 colheres de sobremesa e 1
escumadeira
MENINOS – 1 carrinho resistente (médio ou grande), 1 prato plástico, 1 copo plástico e 1 cestinha plástica
retangular

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS COLETIVOS – ALMOXARIFADO E ATELIÊ – G4
1 tinta para tecido ( para pintar almofada) – qualquer cor
2 pacotes de sulfite branco A4 com 500 folhas cada
1 blocos de CANSON A3
2 blocos de CANSON A4
2 potes de 500 gramas de massa de modelar macia (sugestão UTTI GUTTI)
1 rolo de fita lisa ou estampada com 10 metros (largura de 4 cm)
1 rolo de dupla face 18 X 10
1 rolo de barbante de sisal grosso
1 pincel chato nº16

1 metro de tecido crú
2 rolos de fita de cetim com 10 metros (1 cm de largura) – cores diferentes
20 botões MÉDIOS e coloridos
2 potes de guache de 250 ml sendo 1 vermelho e 1 amarelo
1 caneta de tecido ACRILEX (colorida)
1 caixa de tinta plástica (6 cores)
1 caneta permanente preta (retroprojetor)
1 pacote de farelo de papel mache 100 g (Acrilex)
1 caneta PILOT 850 preta
2 metros de tecido estampado de flores miúdas ( uma única peça)
5 rolhas de vinho
1 peneira média
1 pacote de pregador de madeira (GRANDE)
1 caixa grande de papelão desmontada e sem rótulos de propaganda (sugestão para compra Kalunga)
1 pacote de Pot Pourri de sementes e flores para artesanato (sugestão “Santa Cecília Armarinhos” – 25 de março)
1 arranjo de flores artificial
5 carretéis de linha (vazios) de qualquer tamanho
1 pacote de guizo (12 unidades)
1 pacote de contas (para bijouterias) GRANDES e FURADAS - 100g
1 pacote de palito de churrasco
1 seringa descartável (sem uso) e SEM AGULHA
1 tampa de caixa de sapato ( adulto)
1 metro de conduit colorido (depósito de construção)
1 saquinho de pedrinhas coloridas grandes
1 Kit brinquedo de bolinha de sabão
→
1 vidrinho de glicerina liquida 100 ml
1 pacote de saquinhos de polipropileno (celofane) de 15 X 29 (c/100 unidades)
1 pandero


Chaves velhas (quantas conseguirem nos enviar)

Alguns dos materiais de uso coletivo serão compartilhados entre todas as crianças do Infantil já que em cada listagem
foram pedidos materiais diferentes a fim de mantermos um acervo maior e minimizarmos os custos para os pais de
cada grupo.

