Material Escolar 2020
Pré 2 – Educação Infantil
Nomenclatura 2019
Período 3
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Nomenclatura 2020
Pré 2
Material

Folhas de Ofício A4
Folhas de Ofício A4 coloridas
Folhas de Desenho A3 (gramatura 120)
Folhas de E.V.A (uma estampada e uma com glitter)
Pacotes Kit Off-Set(colorido e folha dura)
Pacote de lantejoulas grandes
Pacote de pelotine
Pacote de palitos de picolé
Pacote grande de purpurina
Tubos de cola (bico fino com 100g cada e com tampa removível)
Tubo de cola glitter
Tubos de cola dimensional colorida
Potes pequenos de tinta acrílica (uma preta ou branca e a outra de qualquer cor)
Potes grandes de tinta guache (uma preta ou branca e a outra de qualquer cor)
Potes de massa de modelar
Caixa de giz de cera
Pincel nº 10
Rolo de fita durex larga transparente
Tela (30cm x 50cm)
Cadernos grandes de capa dura
Jogo pedagógico de madeira (quebra-cabeça ou de encaixe)
Alfabeto móvel com letras em E.V.A
Brinquedo plástico (boneca, carrinho, kit cozinha, panelinhas)
Pratinhos de papelão pequenos e lisos
Fotos 3x4
Caneta permanente preta
Sacos plásticos – tamanho A4
Rolo pequeno para pintura
Pincel batedor de espuma nº 6
Metros de fita mimosa
Caixa de Material Dourado individual de 62 peças de madeira (centena, dezena
e unidade). Caixa de madeira
Materiais de uso diário – devem permanecer no estojo e/ou na mochila
(Devem estar na mochila desde o primeiro dia de aula)
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*Borrachas brancas
*Apontadores
*Lápis preto
*Tesoura com ponta arredondada
* Tubos de cola bastão
Conjunto de canetas hidrocor (12 cores)
Caixa de lápis de cor
Estojos com duas repartições
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Livro de literatura infantil
O título do livro será sugerido pela professora da turma na primeira reunião
de pais.
Observações:
A Agenda Escolar será fornecida pela escola, sendo de uso obrigatório em sala de
aula diariamente.
Todo material deve estar com o nome do aluno.
O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula.
A reunião de pais/responsáveis será realizada no dia 10.02.20, às 10h, no Auditório.
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Livros didáticos:
Para maior comodidade, os livros da FTD serão disponibilizados para compra na escola de
11 a 20 de dezembro.
Pelo site, a compra poderá ser feita a partir do dia 06.01.2020:

FTD: www.ftdcomvoce.com.br. Cupom de acesso: APRENDE20RSSJS
.

Livros didáticos:

Coleção Trilhas
Volume 5
Editora FTD

Pandy the Panda. Educação Infantil Volume 3
Editora FTD
Autores: Magali Vilarroel e Nina Lauder
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