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LIVRO DIDÁTICO
ESTAÇÃO CRIANÇA – Educação Infantil 3 - interdisciplinar.
1ª edição. EDITORA FTD, 2019. ISBN: 789-8-65-240964-6.
Autores: Júnia La Scala, Arnaldo Rodrigues, Margaret Presser, Raoni La Scala.
LIVRO PARADIDÁTICO
02 livros de história infantil adequado à idade de 4 a 5 anos, (sugestão de autores: Ruth Rocha,
Tatiana Belinky).
ENSINO RELIGIOSO E PROJETO DE VIDA
- Livro Didático: • PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA: EDUCAÇÃO INFANTIL: 4 ANOS.
METODOLOGIA OPEE. Autor: Leo Fraiman.- 1ºed.São Paulo. FTD. 2021. ISBN: 7908439303897
Entre com o código FTD22SPIBS (letras maiúsculas) no website www.ftdcomvoce.com.br a partir de 03/12/2021
e compre em até 10 vezes ou diretamente junto ao representante da FTD que estará na escola no dia19/01/2022.

Materiais de uso individual
- 01 agenda do estudante, para uso diário dos alunos, modelo em espiral, com uma folha por dia,
(tamanho mínimo 14 x 21 cm).
- 01 caixa com 12 Lápis de Cor Jumbo (sugestão Faber Castell).
- 01 caixa de Giz de Cera Curtom em estojo com 15 cores (sugestão Faber Castell).
- 01 jogo de caneta hidrocor com 12 cores com ponta grossa (sugestão Faber Castell).
- 01 lápis preto nº 2.
- 01 pincel (chato) nº 10.
- 01 borracha macia, sem cheiro e grande.
- 01 estojo de zíper com 03 divisórias.
- 01 tesoura sem ponta (com o nome do aluno gravado).
- 01 apontador com depósito para lápis de cor jumbo.
- 01 apontador com depósito para lápis preto nº 2.
- 01 maleta “polionda” de 2 cm (qualquer cor - com alça e elástico para fechar).
- 01 caixa de plástico com tampa para guardar o material (tamanho aproximado 30x20cm com altura
máxima de 20 cm). (Por favor, respeitar as medidas)
- 01 vasilha de plástico com tampa (tamanho aproximado 15x15 cm e com altura máxima de 05 cm).
- 01 camiseta branca tamanho grande (para atividade de Artes, pode ser tamanho P de Adulto).
- 01 garrafa (squeeze) para água pequena (250 ml).
Materiais de uso coletivo
- 03 jogos de massinha para modelar 12 cores (sugestão: Acrilex Soft).
- 01 conjunto de forminhas para massinha de modelar
- 02 tubos de cola líquida de 110gr.
- 02 tubos de cola bastão de 20gr (sugestão: Pritt e Faber-Castell).
- 01 caixa de tinta Confetti com 6 cores. (sugestão: Acrilex).
- 01 caixa de tempera guache com 12 cores (sugestão: Acrilex, Faber Castell).
- 01 rolo de durex colorido. (qualquer cor)
- 20 botões de roupa (mesma cor e tamanho).
- 01 pacote de algodão.
- 01 pacote de lantejoulas grandes - número 10 (qualquer cor).
- 15 unidades de sacos plásticos, sem furos, tamanho ofício 2.
- 01 pacote de bexigas número 9 com 50 unidades na cor rosa (meninas).
- 01 pacote de bexigas número 9 com 50 unidades na cor azul (meninos).
- 01 caneta de retroprojetor preta.
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- 01 pacote de palito de sorvete colorido.
- 01 pacote de palito de churrasco.
- 01 revista usada para atividades de recorte e colagem.
- 01 jogo pedagógico infantil para a idade de 4 a 5 anos.
- 15 pares de olhinhos móveis para artesanato de 10mm.
- 01 jogo de baldinho de areia

Papéis
- 500 folhas de papel sulfite branco (tamanho A4 (210x297mm) 75gr/m²) - sugestão: Chamex Multi ou
Office ou Report Premium.
- Papel Criativo Lummi A4 75g com 50 fls com 5 cores (folhas luminosas).
- 50 folhas de papel sulfite 40 branco (tamanho A 4)
- 03 placas finas de E.V.A. (cores variadas).
- 01 placa de E.V.A. com glitter azul.
- 01 placa de E.V.A. com glitter roxa.

Higiene Pessoal
- 01 sabonete infantil líquido.
- 01 caixa de lenço de papel (caixa c/100).
- 02 rolos de papel toalha.
- 01 pacote com 100 copos plásticos (180 ml).
- 01 escova de dente com capa protetora.
- 01 necessaire para colocar a escova de dentes.
- 01 tubo de creme dental próprio para a idade da criança.
- 02 pacotes de lenços umedecidos.

ENTREGA DOS MATERIAIS NA ESCOLA –
20/01/2022 (QUINTA-FEIRA) DAS 15H ÀS 17H.
(entrada pela Av. Dona Lídia, 428)
Projeto Pais e Filhos na Escola: dia 22/01/2022 (sábado), às 9h
Maiores informações: consulte nosso website! PARTICIPE!
UNIFORME
Nossos uniformes são vendidos por empresas especializadas e somente estes modelos serão aceitos. Os
uniformes estão disponíveis nos seguintes estabelecimentos (em ordem alfabética):
➢ FLALEART, Sra. Alexandra, que atende à Rua Leão XIII, 186, na Vila Independência, com o telefone 3422-9478.
➢ LIPILALO, Sra. Cristiane, que atende à Avenida Manoel Conceição, 691, na Vila Rezende, com o telefone 33750051
➢ PVA-SILK, Sr. Paulo, que atende à Rua Alexandre Herculano, 423, na Vila Monteiro, com o telefone 3042-6586.
➢ UNISPORT, Sr. Rodrigo, que atende à Rua Boa Morte, 1622, no Centro, com telefone 3432-6599.
➢ A partir de 22 de fevereiro de 2021 todos os alunos deverão comparecer uniformizados.

IMPORTANTE

 TODOS os materiais e uniformes deverão ser etiquetados com o nome completo do(a) aluno(a), ano/série e
disciplina (para possíveis identificações). As etiquetas devem estar do lado de fora, tanto dos livros como dos
cadernos.

O início das aulas para todos os alunos será dia 24 de janeiro de 2022 (Segunda-Feira).
•
•
•

Período da manhã: 6o ao 9o ano e Ensino Médio - das 7:00 às 12:20 horas. As aulas da tarde do EM serão
definidas no início do ano letivo.
Período da tarde: Educação Infantil e 1o ao 5o ano - das 13:00 às 17:50 horas.
Turno Integral – Infantil ao 5º ano: das 07:00 às 13:00 horas.

