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EDUCANDO COM AMOR E PARA A VIDA!

Lista de Material – 2018

Educação Infantil – Pré-Escola II
I - MATERIAIS DE USO PESSOAL DIÁRIO (TODOS MARCADOS COM O NOME COMPLETO E TURMA)
 01 Apontador com depósito;
 01 Borracha macia (sem perfume);
 01 Caixa de hidrocor (ponta fina) com 12 cores (Faber-Castell);
 01 Caixa de lápis de cor triangular com 12 cores (Faber-Castell);
 01 Copo ou garrafinha de plástico resistente;
 01 Escova de dente e 01 creme dental (dentro de um estojo);
 01 Estojo com duas divisórias (de fecho éclair) para comportar separadamente o lápis de cor e o hidrocor;
 01 Mochilinha de costas no tamanho adequado à idade da criança (não pode ser de rodinhas);
 01 Muda de roupa dentro de um saco plástico;
 01 Tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina);
 01 Toalha de mão;
 02 Cadernos de desenho grandes (horizontal, sem pauta, com 60 folhas capa dura, verde escuro, encapar com
plástico ou contact transparente);
 06 Lápis grafite nº 02, preto, triangular, sem borracha (Faber Castell);
 01 Avental com o nome da criança;
 01 Pasta Classificadora (tipo catálogo) na cor preta, com 60 plásticos;
 01 Foto 3x4 para a professora .
II – MATERIAIS DIVERSOS DE USO PESSOAL ANUAL (entregar à Professora no 1º Encontro Escola-Famílias):
 01 Caixa de hidrocor (ponta grossa) com 12 cores (preferencialmente Faber-Castell);
 01 Caixa de lápis de cor triangular com 12 cores (preferencialmente Faber-Castell);
 01 Gibizinho;
 01 m de TNT verde;



01 m de contact com tema (bichinhos ou bonequinhos);







01 Pacote de “olhinhos artesanais” (papelão grande);
01 Pasta tipo maleta com 4 cm de espessura – verde – POLIONDA;
01 pacote de Chamequinho A4 verde;
04 envelopes pardos A4;
01 Revista usada com gravuras úteis para pesquisas (sugestões: Manequim, Crescer, Pais e Filhos, Globo Rural, Casa e
Decoração, Criativa, Super Interessante, Casa e Jardim) + 03 encartes de diferentes lojas;
01 Trincha nº 06;
01 Bola de isopor (grande);
01 Jogo Pedagógico adequado à idade da criança;
Todas as marcas citadas
na lista são apenas
02 Caixas de lenço de nariz;
sugestões de compra,
02 Folhas de cartolina laminada verde;
considerando a qualidade
02 Folhas de cartolina verde;
do material e a sua
02 Pacotes de papel Color Cards;
melhor aplicabilidade.
02 Pacotes de papel Lumi Color;
04 envelopes pardos A4;
02 Potes de massinha de modelar (Soft 500 g /não tóxica);
02 Potes de tinta guache (verde);
02 saquinhos de flores (meninos e meninos) ou bichinhos de EVA, tamanhos diversos;
02 Saquinhos de letrinhas do alfabeto de EVA (tamanhos diversos e cores fortes);
02 Saquinhos de números de EVA (tamanhos diversos e cores fortes);
02 Tubos de cola branca;
03 Placas de EVA com gliter (verde, branco e preto);
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10 Botões pretos (tamanho médio);
10 Unidades de grampos encadernadores de plástico;
01 Pacote de pratos de papelão (médio).

III – LIVROS:
LIVROS DIDÁTICOS - UNOi
Os livros didáticos serão adquiridos pelos
responsáveis, diretamente na plataforma digital, que
será disponibilizada pelo UNOi, após a Matrícula:
www.br.unoi.com, conforme folder em anexo.
Valor: R$ 404,83

PARADIDÁTICO
Título: O Mundo no B lack Power de Tayó
Autor: Kiusam de Oliveira – Editora: Peirópolis.

Obs: Não está incluso na lista do UNOi.
Comprar separadamente!

Obs: Em caso de necessidade, solicitar ajuda à Escola para o processo de compra através da Plataforma.
IV - CALENDÁRIO
 01 de fevereiro de 2018 - Formação e Planejamento da Equipe Pedagógica.
 02/02/2018 – 1º Encontro Escola-Famílias - Entrega dos MATERIAIS à Professora.
A presença dos responsáveis é indispensável! Pedimos a gentileza de não trazer a criança neste dia, para um melhor
aproveitamento da reunião.
 1º turno – 7h30min. às 10h. - Todas as turmas da Educação Infantil (Maternal I ao Pré II).
 2º turno – 13h às 15h30min. - Todas as turmas do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).
 05/02/2018 - Início das aulas para as turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
V – AGENDA ESCOLAR: A agenda será entregue no primeiro dia de aula. Favor preencher a primeira
folha, correspondente à identificação do aluno e, atualizá-la sempre que houver alteração de telefones ou
endereço. Valor: R$ 30,00 (trinta reais), a ser efetuado no ato da Matrícula.
VI – UNIFORME (colocar o nome da criança em todas as peças com caneta própria para tecido).
 Uniforme Diário:



Meninos: Bermuda de elanca azul turquesa, camiseta de malha da Escola (com ou sem manga), tênis
todo preto (de preferência com velcro).
Meninas: Short saia de elanca azul turquesa, camiseta de malha da Escola (com ou sem manga), tênis
todo preto (de preferência com velcro).

 Agasalho: Calça comprida e casaco de elanca azul turquesa.

O uniforme pode ser adquirido na DABRECA.
Rua São Luiz Gonzaga, 151/ 202 - São Cristóvão - RJ - Tel.: 2589-3720
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