Material Escolar 2021
Pré 1 – Educação Infantil
Famílias,
Esta lista de materiais foi organizada de forma reduzida e tomando por base a lista
de materiais solicitados em 2020, tendo em vista que os mesmos foram devolvidos. Desta
forma, vocês podem aproveitá-los, se assim desejarem, evitando compras desnecessárias.
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Material
Folhas de Ofício A4
Folhas de Desenho A3 (gramatura 120)
Folhas de Ofício A4 coloridas
Folhas de EVA ( uma lisa e uma com glitter)
Folha de papel crepom
Folha de papel laminado
Pacotes Kit Off-Set(colorido e folha dura)
Pacote de lantejoula grande
Potes pequenos de tinta acrílica (uma preta ou branca e outra de qualquer cor)
Rolo de esponja para pintura
Pacotes de pelotine(um liso e um laminado)
Potes grandes de tinta guache (uma preta ou branca e outra de qualquer cor)
Tubos de glitter
Tubo de cola glitter
Tubo de cola colorida tridimensional
Tubos de cola grandes
Metros de fita mimosa
Caderno grande de capa dura com 96 folhas (sem a folha picotada)
Caneta permanente preta
Caixas de giz de cera (grosso e curto)
Brinquedo plástico (boneca, animais, carrinho, kit cozinha, panelinhas, legos)
Pratinhos de papelão
Rolo de fita durex larga transparente
Rolo de fita crepe
Caixa de lápis de cor
Conjunto de canetas hidrocor(12 cores)
Potes de massa de modelar
Pasta com 30 plásticos - tamanho A4
Pincel batedor de espuma nº6
Pincel nº 10
Fotos 3x4
Estojo de tecido com 3 divisórias
Borrachas
Apontador
Lápis pretos
Tesoura com ponta arredondada
Camiseta para pintura
Tubo de álcool em gel para uso individual
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Observações:
Nossa agenda passa a ser virtual, através do Aplicativo IsCool.
Todo material deve estar com o nome do aluno.
O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula.
A organização dos materiais será explicada pela professora em reunião no início do ano
letivo de 2021.
Os livros didáticos serão utilizados a partir do dia 22/02/2021.

Livros didáticos:
Neste ano, os livros estarão sendo vendidos apenas pela internet, a partir do dia 14.12.2020.
Abaixo, têm-se as orientações para compra:
FTD: www.ftdcomvoce.com.br.
Cupom de acesso: FTD21RSSJS

Livros didáticos

Coleção Trilhas
Volume 4
Editora FTD

Pandy the Panda. Educação Infantil
Volume 2
Editora FTD
Autores: Magali Vilarroel e Nina
Lauder

