Construindo Excelência em Educação

Lista de material - 2020
Pré-I


Uniforme da escola e tênis (uso diário obrigatório);



01 agenda de uso obrigatório que deverá ser adquirida na Secretaria da Escola (permitido apenas
a da Escola);



01 pasta personalizada para o projeto de leitura (a venda na Secretaria, caso não tenha);



01 mochila (estímulo autonomia);



02 caixas de lenço de papel;



01 nécessaire com 01 pasta de dentes (sem flúor), 01 escova de dente com protetor de cerdas,
01 toalha de mão (diária) com o nome bordado para ser trocada todos os dias;



01 pasta de trilho transparente (qualquer cor);



01 estojo com 2 lápis grafite triangulares jumbo, borracha dura, 6 canetinhas pilot grossas,
lápis de cor triangular com 12 cores, 01 apontador para lápis triangular, 01 tesoura sem
ponta e 01 tubo de cola com 90 gramas;



01 muda de roupa que deverá ficar na mochila;



Para uso na piscina: sunga ou maiô, touca, toalha, filtro solar e óculos para natação (opcional);



01 lupa, 01 binóculo infantil e 01 lanterna pequena recarregável.

Uso pedagógico


01 pen drive de 8 gigas.



Solicitamos que todo material seja entregue na primeira reunião de responsáveis, dia 04/02,
terça- feira, às 8h – turno da manhã e 16h – turno da tarde (duração de 01 hora) com
identificação.

Material de uso comum


Conforme proposta educacional da escola, os alunos participam de diversas atividades de
estimulação, nas quais utilizam diferentes tipos de materiais, todos de uso comum e comprados
pela escola.
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Portfólio da Educação Infantil Toni itinerários Volume 2 poderá ser adquirido na plataforma digital
E-commerce, no endereço: https://ftdcomvoce.com.br

PROJETO DE LEITURA
Paradidáticos

Pedro e Tina – uma amizade muito especial- Stephen Michael King – 1º bimestre

As belas adormecidas (e algumas acordadas)- José Roberto Torero e Marcus Aurelius
Pimenta – 2º bimestre

Os sons do mundinho – Ingrid Biesemeyer Bellinghausen – 3º bimestre

Dia e noite – Mary França – Eliardo França – 4º bimestre
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