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Educação Básica
Média, Fundamental e Infantil

Relação do Material Escolar – 2018
Educação Infantil – Jardim II

Orientações importantes:
O material didático do Sistema Anglo de Ensino - Somos Educação é editado por bimestre e só será comercializado na Livraria da Praça
(telefone 2577-9518), em cumprimento ao contrato entre as partes. Há necessidade de encomendá-lo com antecedência, visto que o
tempo para entrega é de até 30(trinta) dias, da Editora para a Livraria.
De conformidade com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, é terminantemente proibido reprografar, total ou
parcialmente, qualquer material.
Os Senhores Pais adquirirão os demais materiais onde preferirem, de acordo com as especificações feitas.
IMPORTANTE:
 O material dos alunos de Período Integral deverá vir separado e identificado, sendo entregue, diretamente, para a Professora
Tutora da manhã. O material do Período Regular deverá ser entregue para a Professora da tarde.
 O Diário Infantil será oferecido e é de uso obrigatório e os dados pessoais, necessariamente, deverão ser preenchidos.
 Solicitamos aos Srs. Pais dos alunos da Educação Infantil, que enviem os lanches nas lancheiras, em embalagens retornáveis e com uma
toalhinha, que será utilizada sobre a mesa, para manter hábitos de higiene.
 Materiais de consumo deverão ser renovados quando necessário.
Material de higiene e pessoal
 2 Nécessaires contendo: creme dental e escova dental com tampa ou estojo (ficarão na escola). Uma para Período Regular e outra para
Período Integral.
“Unidade de Material Didático” – Sistema Anglo de Ensino – Somos Educação
“O Líder em Mim” – Educação Infantil Guia de Atividades para alunos de 4 e 5 anos – FranklinCovey/ Education – Somos Educação
Descrição
Adesivos (cartela)
Apontador com depósito “jumbo”
Aquarela (estojo de plástico)
Borracha branca
Brilho cola glitter (caixa)
Cartolina branca
Cola bastão (grande)
Cola branca líquida de 90g
Conjunto de canetas hidrográficas (12 cores ponta grossa)
Estojo com zíper (grande com divisórias)
EVA (vermelho, azul, verde, amarelo, estampado e marrom)
Fita crepe (rolo)
Fita mágica transparente grossa (rolo)
Gizão de cera (caixa com 12)
Lancheira plástica com guardanapo (desconsiderar para alunos do PI)
Lantejoulas (pacote tamanho grande)
Lápis de cor “jumbo” (caixa de 12 cores)
Lápis preto nº2 (apontado)
Lenço de papel (caixa)
Livros para colorir
Lixas d’água (preta grossa)
Massa para modelar (pote pequeno da cor a escolher)
Papel canson A4 (bloco com 20 folhas)
Papel color set (azul, vermelho, laranja, verde e rosa)
Papel crepom (verde, vermelho, azul, laranja e rosa)
Papel criativo tipo Romitec 215X315 21 folhas e 8 cores (bloco)
Papel dobradura 15x15 (bloco)
Papel Kraft (folhas)
Papel laminado (azul, vermelho, verde, dourado, roxo)
Papel sulfite colorido A 4 (folha de cor a escolher)
Passatempos para colorir (de 4 a 7 anos)
Pasta de elástico fina na cor azul
Pasta de plástico 2 furos na cor verde
Pasta de plástico 2 furos na cor vermelha
Pintura a dedo (caixa)
Saco plástico – tamanho A4 (grosso)
Tesoura sem ponta (identificada)
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