Escola Regina Altman
Educação Infantil e Ensino Fundamental
LISTA DE MATERIAL– JARDIM– 2019
1) Livros didáticos

1) “VAI COMEÇAR A BRINCADEIRA”- Matemática –Volume 1 - Editora FTD– Educação
Infantil - Edição Renovada;
2) “VAI COMEÇAR A BRINCADEIRA”- Natureza e Sociedade –Volume 1 - Editora FTD–
Educação Infantil - Edição Renovada.
3) Projeto LIV – Laboratório Inteligência de Vida ( à venda na Secretaria da Escola)

2) Papelaria e Artes
Unidade
Material
01
AGENDA ESCOLAR
01
Estojo simples contendo:
01

Estojo duplo contendo:

01(*)
01
01
01
01 (*)
03 (*)
02
01

Pacote de papel colorido
Envelope de plástico
Pasta
Esteira de palha pequena
Bloco A3 de cartolinas coloridas
Blocos
Ferragens plásticas
Avental plástico

Especificação
Será fornecida pela Escola
01 lápis preto n˚02; 01 borracha branca, pequena e macia;
01 tesoura sem ponta ( se possível com nome gravado);
(*)01 conjunto de lápis de cor JUMBO ( 12 cores);
(*)01 conjunto de gizão de cera CURTON ( 12 cores);

para Origami ( 15 X 15)
Tipo vai e vem
De plástico, fina com elástico ( para usar com o LIV)
De 90 cmX50 cm ( usada na praia)
10 cores,120g – Linha “Minhas Primeiras Criações”
CANSON A4
Para preservar o uniforme quando do uso de tintas

3) Material de Higiene ( com nome da criança e turma)
01 pente e/ou escova de cabelos, 01 copo plástico, 01 escova
01 Bolsa ou “nécessaire” com:
de dentes, 01 creme dental e 01 toalha de mão
( tudo identificado com nome da criança)

01
02
02

Toalha de mesa ( tipo americano)
Caixinhas
Pacotes

que deverá vir diariamente na lancheira.
de lenços de papel ( para higiene nasal)
guardanapos de papel ( para usar no lanche)

Será cobrada, em ABRIL e SETEMBRO, uma taxa de complementação do material de apoio
Pedagógico.

OBS:
1) Os itens que apresentam asteriscos (*), poderão precisar de reposição, durante o ano;
2) Material de higiene deverá vir na mochila, diariamente. Também pedimos a gentileza da
observância dos Srs Pais, quando se fizer necessário trocar algum componente que esteja
gasto ou inadequado ( escova de dentes, creme dental, etc);
3) A partir de 07/01/2019, estaremos recebendo os materiais escolares na Secretaria da
Escola;
4) A nossa 1ª. Reunião de Pais e Mestres acontecerá no dia 28/01/2019. Verifique no site
ou através do Informativo entregue no dia 14/12/2018, os respectivos horários de
reunião de cada turma;
5) Caso seja necessária outra cópia desta lista, acesse o site da escola:
escolareginaaltman.com.br.
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