
  
 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Início do ano letivo: 02 de fevereiro de 2021         

Reunião de Pais on-line:  04/03/21 - 17hs 

 

            O material deverá ser entregue na escola no dia 11/02/2021 a partir das 12h20min. 

 
OBS: Todos os itens da lista de material serão utilizados para fins pedagógicos e NÃO 

servirão ao cuidado ou ao abastecimento do estabelecimento de ensino. 

OBS: Exclusivamente em 2021 a lista de material estará mais reduzida, devido o ano da 

Covid19. Caso algum dos itens citados na lista acabarem, solicitaremos a reposição que poderá 

ser feita pela família. 
 

 

 LISTA DE MATERIAL 
 

 

01        Pacote de color card tamanho A4 colorido 

01        Resma de papel  A4  

02        Folhas de lixas para madeira n° 120/180 

02        Potes de massa de modelar de 500g  

01        Cola em bastão de 40g  

01       Pincel tipo trincha serie 500 ¾ 

01       Bloco de desenho tamanho A3 branco 140g m² 

01       Bloco criativo de desenho tamanho A3 colorido 120g 

01 Pasta plástica azul com trilho de boa qualidade 

01  Caixa de hidrocor grosso com 12 cores  

01  Caixa de giz de cera grande 

01 Caneta permanente na cor preta  

01 Pasta polionda com elástico de 4 cm de altura na cor azul 

01  Estojo com zíper contendo caixa de lápis de cor com 12 cores, canetinha fina com 12 cores, dois 

lápis grafite, uma borracha macia, um apontador e uma tesoura com ponta arredondada (todos 

os itens devem vir identificados individualmente e diariamente na mochila)   

01 Guardanapo grande de pano, para hora do lanche (Deverá vir diariamente na lancheira) 

01 Sacola plástica contendo 01 muda de roupa completa (Deverá vir diariamente na mochila) 

01  

02 

Garrafa com água, devidamente identificada. (Deverá vir diariamente na mochila) 

Sacolas plásticas para guardar máscaras - 1 para máscaras limpas e 1 para máscaras sujas (deverá 

vir diariamente na mochila) 

01  Kit de higiene contendo:  1 escova de dentes, 1 creme dental e uma toalhinha. (Deverá vir 

diariamente na mochila) 
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     LIVROS DIDÁTICOS 

      Deverá estar todo marcado com o nome da criança 
Entregar somente à professora da turma 

 

  

Observações importantes: 
✓ O projeto Ciranda é de utilização obrigatória e deve ser adquirido anualmente e individualmente 

por aluno. O projeto é distribuído em duas etapas (por semestre). 

 

✓ O material da criança contém: 
Caderno de vivências: fichas destacáveis nas quais as crianças desenvolverão as vivências propostas; 

Portfólio: coletânea dos registros das vivências realizadas pelas crianças, que permite a observação da 

evolução de cada uma ao longo da sua jornada de aprendizagem; 

Recursos complementares: materiais para a criança destacar, dobrar, montar e dar corda à imaginação! 

Era uma vez uma história: histórias para encantar e ampliar o repertório infantil. 

O projeto Ciranda está disponível no endereço abaixo: 
Atual Escolar: Rua Fernando Osório, 03, Lojas 04 e 06 sobrado – Flamengo – Tel: (21) 99939-3566 

 

Loja Virtual: www.livroscolegio.com.br               *Venda do material a partir de 07 de dezembro. 

 
 

 

Opções que facilitam sua vida na hora de comprar a Lista de Material Escolar 
 
 

Castelinho – Uniformes Escolares e Papelaria - Rua Real Grandeza nº 178 – Botafogo Tel: 2179-8289 

 

Papelaria e Livraria Jardim - Largo do Machado, nº 8, lojas B/C e J. Tels.: 3826-0990 e 3826-0999 

 

Thienan Papelaria e Informática - tgomes@thienan.com.br/ Tel: 2253-7504/ 98283-3821 – Entrega em domicílio.  

 
 
PLINSP - PROJETO DE LEITURA, ADQUIRIDO NA ESCOLA.  
 

*Este material será vendido na tesouraria da escola.  
 

 
INSPEAK – PROGRAMA BILINGUE DA EDIFY  
LIVRO 1: STORIES WITH STACEY GREEN  
AUTORA: PAULA BOYCE, VANESSA REIS E ILSE SAUER   
EDITORA: LEARNING FACTORY  
ISBN: 978-85-8078-040-6  
  
LIVRO 2: NEW BROWNIE & FRIENDS GREEN  
AUTORA: GISELE AGA, MARCIA PRUDÊNCIO  
EDITORA: LEARNING FACTORY  
ISBN: 978-85-8078-244-8  
  

*Este material será oferecido pela escola.  
  

COLEÇÃO CIRANDA   
KIT 1: CIRANDA EDUCAÇÃO INFANTIL – 4 ANOS  
1º SEMESTRE  
 
KIT 2: CIRANDA EDUCAÇÃO INFANTIL – 4 ANOS  
2º SEMESTRE  

 

LIVRO PARADIDÁTICO:  
 
LIVRO: TUDO BEM SER DIFERENTE  
AUTOR: TODD PARR   
EDITORA: PANDA BOOKS 

http://www.livroscolegio.com.br/
mailto:tgomes@thienan.com.br/

