
 QTD ESPECIFICAÇÕES P

01 Balde de praia e pás

01 Bola lisa (sem estampa)

01 Boneca ou boneco ou carrinho

01 Caderno de desenho grande em espiral (96 folhas c/capa dura)

01 Jogo de encaixe de plástico (adequado para a idade)

01 Jogo pedagógico em madeira (4/5 anos), sugestões:

        - Quebra cabeça de 8/12/24 peças

        - Dominó de vogais

        - Dominó número x quantidade

        - Jenca

        - Jogo da memória

        - Alinhavos (vogais/números)

        - Letras e números móveis

01 Kit de panelinhas ou kit de bichinhos de borracha.

02 Livros Paradidáticos (adequados à faixa etária), sugestões de autores/livros/coleções:

Ivan Zigg e Marcello Araújo 

- O saco

- O Circo

- O Ovo

Angelo Mendes

- Coleções: Quem é quem? Adivinhe se puder! – ilustrações: Alessandra Cavalcanti 

               Quem é quem? Adivinha que bicho é! ! – ilustrações: Alessandra Cavalcanti 

- Um Jardim diferente – Ilustrações: Eduardo Souza 

Mariane Bígio

Rosângela Lima

Bom dia todas as cores 

Fábulas

Contos de fada

03 Pastas classificadoras A4 (com ferragem/dois furos) (cor verde)

01 Pincel chato nº 16

01 Rolinho de pintura 

01 Tela de artes (20x30cm)

01 Tesoura sem ponta (pequena)

Observações:
1. Todo o material deve ser marcado com caneta permanente, constando o primeiro e o último nome da criança.

INFORMAÇÕES: 3446-5251

MATERIAL ENTREGUE EM : ______/______/______ CONFERIDO POR: ______________________________

MATERIAL COMPLETO:  (      )  SIM          (      )  NÃO

CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELO ALUNO(A): __________________________________________________

    INFANTIL 4 - 2022

ALUNO (A):

MATERIAL INDIVIDUAL

2. Pedimos que sejam seguidas todas as especificações solicitadas na lista de material. Embora não possamos indicar marcas e produtos, temos

constatado que algumas delas, muita vezes, causam desperdício, comprometem a segurança dos alunos e a qualidade do trabalho pedagógico.

Solicitamos que fiquem  atentos a  esses aspectos no momento da aquisição do material. 

3. O Material deverá ser entregue e conferido com a presença do responsável e da professora da sala nos dias informados no Manual de Matrícula 2022.


