RELAÇÃO DE MATERIAL E DE LIVROS 2018
INFANTIL II

1. MATERIAL DE USO PESSOAL E DE ARTES
Período de funcionamento da Livraria EDUCAR: 05/12/2017 a 23/02/2018
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 O material relacionado a seguir, deverá ser entregue devidamente marcado com o nome da criança nos dias 17
e 18 de janeiro de 2018 das 8h às 17h.
 Os materiais citados a seguir ficarão na escola para serem utilizados pelo aluno durante as aulas.
1
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Discriminação Utilização
Pacote de fralda descartável
Copo inox com o nome da criança gravado

1

Resma de papel branco – A3

2
2

Caixas de Eco Giz bicolor
Caixas de lápis de cor gigante – 12 unidades

1

Pincel nº 18

Quant

1
-2.

Utilização
--Desenhos e representação gráfica de histórias,
letras, objetos e projetos. Média de 12 folhas/
semana
Desenhos livres e dirigidos (grafismo). Uso diário.

Manuseio de diferentes instrumentos e na aplicação
do projeto de artes.
Jogos educacionais com foco em desenvolver no
utilizador o raciocínio e estimular as suas
Jogo Educativo de acordo com a idade
capacidades cognitivas, letramento, assim como
desenvolver a sua coordenação motora e reflexiva.
Tela de pintura- tamanho 20X30
Usada para o projeto de Artes
- Uma muda de roupa, uma toalha grande de rosto, pente ou escova de cabelo, quatro sabonetes
líquidos, (200 ml). Este material deverá ser marcado com o nome da criança.
(este material de ser devolvido diariamente na mochila)

LIVRO DIDÁTICO
UNO – SISTEMA EDUCACIONAL – R$ 230,00
Material Impresso (Integrado)
1 caderno de atividades
1 caderno de projetos
1 caderno de criatividade
Observação: Pelo Sistema UNO este material recebe a nomenclatura MATERNAL 1.
IMPORTANTE: O material UNO - Sistema Educacional será vendido na LIVRARIA EDUCAR a partir do dia 06 de
dezembro de 2017. O mesmo será entregue ao aluno em sala de aula, no início de cada etapa ou semestre letivo.
Fone: 4009-6073

3.

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL
Projeto Ciranda: Cultivando Leitores (poderá ser adquirido na livraria EDUCAR) R$ 120,00

