LISTA DE MATERIAL G-03 – 2021
Observações:

A venda de livros para 2021 será feita diretamente com a livraria via ecommerce, no endereço abaixo:
www.livrariaitagyba.com.br – código: 1BOU5EAG
Consultar formas de pagamento no site da livraria.
PERÍODO

A PARTIR DE:

ATÉ:

PARCELAMENTO

1º
2º

14/12/2020
01/01/2021

31/12/2020
31/01/2021

10 parcelas
8 parcelas

3º

01/02/2021

28/02/2021

6 parcelas

Materiais de uso geral:
Observação: Todo material deve vir identificado com o nome do aluno.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

01 caixa de lápis de cor, triangular JUMBO de 12 cores (Faber Castel)
01 caixa de giz de cera 12 cores triangular (Acrilex, Bic ou Faber Castel)
02 lápis grafite – JUMBO triangular (Faber Castel)
01 estojo duplo com zíper
02 tubos de cola bastão grande 40 g (Pritt ou similar)
01 tubo de cola branca 90 g (Polar ou similar)
01 caixa de pintura a dedo 6 cores (Acrilex ou similar)
01 pincel da Tigre 815 – nº 12
01 pincel da Tigre 815 – nº 16
01 camiseta de tamanho adulto usada – (será utilizada nos momentos de
pintura)
04 pastas com elástico (azul) identificada
04 potes de massinha 140 g. – uso individual (1 para cada bimestre)
02 revistas para recorte (sugestão: Globo Rural, Pais e filhos, Casa e
Jardim)
02 caixas de lenço de papel
02 pacotes de lenço umedecido
01 caixa organizadora de plástico com alça (L: 31,5 x P: 20,5 x A: 18,0 cm)
02 fotos 5 x 7 (atuais) do rosto da criança (escrever o nome atrás da foto,
para uso em sala de aula)
01 tela 20 x 30 (pintura) em tecido

▪

▪

01 livro infantil adequado para a faixa etária – Livre escolha e de uso
coletivo, sugestão de editoras: Companhia das Letrinhas, Brinque Book...
(pode ser usado se em bom estado)
01 jogo/brinquedo pedagógico (adequado para a faixa etária e de uso
coletivo)

KIT DE HIGIENE
(Trazer no primeiro dia de aula e colocar nome em todos os pertences)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Escova
Creme dental
Toalha de mão
1 escova de cabelo ou pente com o nome gravado (para ficar na escola)
1 estojo com zíper (para guardar os pertences acima)
1 caneca com alça

OBS.: O Kit de Higiene será enviado a cada 15 dias, às sextas-feiras, para
limpeza e manutenção.
MATERIAL DE ROBÓTICA:

Pagamento na secretaria da escola. (apenas para novos alunos)
LIVROS DIDÁTICOS
Todos devem vir etiquetados com o nome do aluno.

Linguagem, Matemática, Natureza e Sociedade
Prosinha – Educação Infantil 1
Autor: Anita Adas e Cristiana Musa
Editora: Saraiva – 1ª edição (Reformulado)

Inglês
HELLO - Kinder 1
Autora: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria
Editora Ática
Lanche:
▪
▪
▪

Uso da lancheira ou crédito na carteirinha para adquirir lanches da cantina;
Não é permitido embalagens de vidro;
Potes e demais pertences deverão constar o nome da criança e grupo.

UNIFORME

Anelli Uniformes
Rua Visconde de Inhaúma, 952 – Sala 05
Bairro Osvaldo Cruz – S. C. S.
Fone: 99619-4503
www.anellimalharia.com.br

Liberty
Rua Major Carlo Del Prete, 1.141
Bairro Santo Antônio – S. C. S.
Fone: 4229-5794
www.libertyechos.com.br

Toninha Confecções
Rua Arlindo Marchetti, 636
Bairro Santa Maria – S. C. S.
Fone: 4222-1240 / 973391032

