
                    Escola Pequenópolis
Av Euclydes da Cunha 73 Graça

                             Tel.: (71) 3331-0899

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – EDUCAÇÃO INFANTIL

GRUPO 2 – 2019

 Kit Completo do Sistema Ari de Sá com todas as disciplinas –
Vivenciando e Aprendendo SAS – Infantil 2

 Agenda escolar meio ofício com espiral tamanho padrão 129 mm X

187mm aproximadamente

 02 classificadores transparentes com grampo plástico

 Copo, prato, garfo e colher – inquebráveis e identificados. SUGESTÃO:

Plástico resistente. 

 01 avental plástico – material resistente.

 Toalha de mão (uso individual trazendo na lancheira diariamente) e

identificada

 03 livros de história (grandes, capa dura ou material maleável –

tecido ou plástico), histórias compatíveis à idade, com boa ilustração.

 01 brinquedo educativo (de acordo à faixa etária) Exceto: brinquedo de

engenheiro/construção – quebra cabeça (pequeno com muitas peças,

material não resistente) – brinquedo de encaixe pequeno. O brinquedo fará

parte do acervo da escola. Não será devolvido.

OBS: Todo o material deve ser identificado e entregue à professora, na
escola, antecipadamente, no período de 30/01 a 01/02/2019.
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Av Euclydes da Cunha 73 Graça

                             Tel.: (71) 3331-0899

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – EDUCAÇÃO INFANTIL

GRUPO 3 – 2019

 Agenda escolar meio ofício com espiral, tamanho padrão 129 mm X

187mm aproximadamente.

 02 classificadores transparentes com grampo plástico

 Copo, prato, garfo e colher – inquebráveis e identificados com nome

legível SUGESTÃO: INOX.

 01 avental plástico – material resistente.

 Toalha de mão (uso individual trazendo na lancheira diariamente)

identificada

 01 tesoura de ponta redonda com nome legível gravado 

 03 livros de história (grandes, capa dura, histórias compatíveis à idade

com figuras grandes)

 01 brinquedo educativo (de acordo à faixa etária) Exceto: – brinquedo

de engenheiro/construção – quebra cabeça (pequeno com muitas peças,

material não resistente) – brinquedo de encaixe pequeno.

LIVROS:
 Kit Completo do Sistema Ari de Sá com todas as disciplinas –

Vivenciando e Aprendendo SAS – Infantil 3

 Inglês: Pack de Inglês (Especial para alunos Pequenópolis) 
Playtime Starter e Little Scientists Starter

      Classbook and Workbook – Claire Selby – Oxford
OBS.: Vendas na escola, de 23/01 a 08/02.

OBS: Todo o material deve ser identificado e entregue à professora, na
escola, antecipadamente, no período de 30/01 a 01/02/2019.
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Av Euclydes da Cunha 73 Graça

                             Tel.: (71) 3331-0899

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – EDUCAÇÃO INFANTIL

GRUPO 4 – 2019

 Agenda escolar meio ofício com espiral tamanho padrão 129 mm X 187mm
aproximadamente
 02 classificadores transparentes com grampo plástico 
 Copo, prato, colher e garfo – identificados com nome legível – SUGESTÃO:
Inox
 01 avental plástico – material resistente – identificado.
 Toalha de mão (uso individual e diário) identificada.
 01 tesoura de ponta redonda com nome legível gravado.
 04 livros de história (grandes, de boa ilustração, letras legíveis, material

resistente e adequado à faixa etária)
 01 brinquedo educativo (compatível à faixa etária e que estimulem

raciocínio, a atenção lógica, compreensão de regras e uso de dado)
Exceto: – Alfabeto de madeira, jogo de construção (madeira e números
e material não resistente).

 03 lápis pretos n° 02
 01 borracha branca
 01 apontador
LIVROS:
 Kit Completo do Sistema Ari de Sá com todas as disciplinas –

Vivenciando e Aprendendo SAS – Infantil 4
 Inglês: Pack de Inglês (Especial para alunos Pequenópolis)

          Playtime A e Little Scientists
          Classbook e Workbook – Claire Selby – Oxford

OBS.: Vendas na escola de 23/01 a 08/02.

OBS: Todo o material deve ser identificado e entregue à professora, na
escola, antecipadamente, no período de 30/01 a 01/02/2019.

SUGESTÕES DE BRINQUEDOS - GRUPO 4 – 2019
 Quebra-cabeça – grande (madeira/emborrachado - E.V.A.)
 Blocos de encaixe
 Blocos lógicos
 Jogos com trilha (Números pequenos e formas geométricas)
 Jogo da memória (grande – Sugestão: E.V.A)
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – EDUCAÇÃO INFANTIL

GRUPO 5 – 2019

 01 agenda escolar meio ofício com espiral tamanho padrão 129 mm X
187mm aproximadamente
 02 classificadores transparentes com grampo plástico
 Copo, prato, colher e garfo identificados. (SUGESTÃO: INOX)
 01 avental plástico de material resistente. (Identificado)
 Toalha de mão (uso individual e diário) identificada
 01 tesoura de ponta redonda com nome legível gravado
 04 livros de história (grandes, de boa ilustração, letras legíveis, material

resistente e adequado à faixa etária)
 01 brinquedo educativo (compatível à faixa etária e que estimulem

raciocínio, a atenção lógica, compreensão de regras e uso de dado)
Exceto: – Alfabeto de madeira, jogo de construção (madeira e
números e material não resistente).

 04 lápis pretos n° 02
 02 borrachas brancas
 01 apontador

LIVROS:

 Kit Completo do Sistema Ari de Sá com todas as disciplinas –
Vivenciando e Aprendendo SAS – Infantil 5

 Inglês: Pack English (Especial para alunos Pequenópolis) 
Playtime B e Little Scientist

          Classbook e Workbook – Claire Selby – Oxford
OBS.: Venda na escola de 23/01 a 08/02).

OBS: Todo o material deve ser identificado e entregue à professora, na
escola, antecipadamente, no período de 30/01 a 01/02/2019.

 ntrega do material individual antecipado nos dias 26/01 e 29/01/2018.




