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RELAÇÃO DE LIVROS 

03 - O uso do uniforme será obrigatório;

01 - Colar etiqueta de identificação no caderno e demais materiais (colocar nome em 

cada lápis);

02 - Os materiais da lista devem ser repostos, se necessário, durante o ano;

OBS:

04 - É vedado ao aluno utilização de livro do professor, que tem distribuição gratuita para 

o educador (Lei 6.059 / 211).

LIVRO VIVENCIANDO
E APRENDENDO 1 e 2
INFANTIL 2

EDITORA: SAS

DESENHO E ESCRITA
INFANTIL 2

EDITORA: SAS

CIRANDA DE LIVROS
INFANTIL 2

EDITORA: SAS

LITERATURA INFANTIL
O NOVO MUNDO DE LIZ
INFANTIL 2

EDITORA: SAS

COLEÇÃO VIVENCIANDO E APRENDENDO

A coleção Vivenciando e Aprendendo -SAS - será vendida exclusivamente na escola. 

Constitui importante suporte para o sucesso do processo educativo, facilitando aquisição

 do conhecimento e o desenvolvimento das diversas habilidades das crianças.



MATERIAL DE USO DIDÁTICORELAÇÃO DE MATERIAIS - MATERNAL 

RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO PESSOAL

01 Instrumento musical para as atividades de desenvolvimento motor, auditivo e cognitivo;

02 Clássicos infantis;

01 Tesoura sem ponta, de fácil manuseio para uso iniciante, identificada com os dois primeiros nomes 
da criança;

01 Kit de cola colorida lavável;

02 Pacotes de palitos de picolé (coloridos pontas redondas);

01 Pasta (transparente) devidamente identificada com nome da criança;

01 Pacote de algodão pequeno;

01 Depósito médio, para guardar os materiais de uso da criança;

03 Livros de literatura infantil para estimular a leitura e a linguagem, a percepção visual e a sequência 
lógica de fatos (Ver a lista de sugestões em anexo);

01 Caixa de lápis de cor ( grossos), para desenvolver a motricidade;

01 Caixa de giz  de cera grande (grosso);

08 Caixas de massa de modelar grande, para atividades de modelagem com a finalidade de 
desenvolver a coordenação motora;

01 Bola para ser utilizada em jogos e recreação;

01 Avental de material resistente com nome da criança;

01 Pacote de balão para desenvolver atividades artísticas (São Roque 7, na cor branco ou azul);

01 Jogo educativo (bloco de encaixe peças grandes e resistentes) O jogo deverá ser adequado para a 
idade da criança e será utilizado de acordo com as propostas pedagógicas planejadas;

01 Caderno grande capa dura (sem espiral) com 96 folhas;

02 Caixas de tinta guache (acrilex) para atividades artísticas;

01 Kit de caneta hidrografica (compactor);

01 Tubo de cola branca 90g;

02 Lápis triangulares para registro com borracha;

01 Tela para pintura 20 x 30 cm – para a realização de atividades artísticas;
01 Cola gliter (na cor de sua preferência);
01 “Kit profissões“ brinquedo. Sugestões: médico, escritório, cabeleireiro, cozinha, costura, 
ferramentas para jogos dramáticos;

02 Tubos de cola de isopor 90g;

01 Pincel de pelo nº 20 (chato), para atividades artísticas, que serão desenvolvidas com tinta guache 
em sala de aula;

01 Toalha de mão com nome gravado, para ser utilizada no lanche;

01 Ursinho ou outro animal de pelúcia para desenvolvimento de atividades motoras;
01 Fruta e 01 verdura de plástico para exploração do conteúdo referente ao mundo vegetal;
01 Fotografia da família (15 x 21) para utilização em trabalhos pedagógicos;

01  Micro rolo  04 cm para pinturas em atividades artísticas;
01 Novelo de lã (para atividades de Arte).

02 Revistas para recortes; preferência revista educativa;
01 Pacote com  de papel sulfite A4 (colorido);
02 Resmas de papel A4;

01 Lixa para desenvolver atividades artísticas;

01 Apontador duplo;

INFORMAÇÕES GERAIS (LEIA COM ATENÇÃO)
Senhores Pais ou Responsáveis, 

Obs.: A entrega dos materiais na Escola está marcada para os dias 13 a 17 de janeiro de 
2020 ( segunda a sexta-feira), no horário da manhã, de 7h30 às 11h30 e tarde, de 13:00 às 
17:00h. NÃO ACEITAREMOS A ENTREGA NO PRIMEIRO DIA DE AULA.

 DATA DE INÍCIO DAS AULAS DO INFANTIL - Dia 22 de Janeiro de 2020 (quarta-feira). Turno 
da manhã 7h40 às 11h40 

 UNIFORME ESCOLAR PARA USO DIÁRIO
Camisa de malha com logotipo da escola;

O Instituto de Ensino Intellectus, a fim de alcançar os objetivos do processo ensino-
aprendizagem para 2020, preparou, detalhadamente, após definir conteúdos e planos de 
atividades, a lista de recursos a serem utilizados. Lembramos que é essencial a entrega de todos 
os itens solicitados nos prazos previstos, a fim de que a Escola possa dar continuidade ao 
cronograma de organização das atividades do ano letivo que se inicia.

 QUANTO À ENTREGA DOS MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES 

Bermuda de tecido azul (para meninos e meninas) com logotipo da escola.

O material deverá ser entregue acondicionado numa sacola de plástico, devidamente 
identificado com o nome completo do aluno, bem como a série de estudo para melhor controle e 
organização; 

Tênis e meia.
. UNIFORME DE RECREAÇÃO

Short em tecido helanca.
Obs.: Os dias de recreação serão avisados por circular, quando então os alunos usarão o 
uniforme apropriado. Os modelos dos uniformes encontram-se à disposição na cidade, em lojas 
específicas para confecção de uniformes.

Camisa de malha branca com logotipo da escola.

01 Almofada (grande) com capa para ser trocada.

02  Cremes dentais, quatro escovas de dentes e um porta-escovas (para serem utilizados 
durante o ano letivo);
02 Sabonetes líquidos (200ml) para uso de higiene pessoal;
01 Toalha de banho, devidamente identificada com o nome da criança;
01 Uniforme completo – 1 calcinha (meninas) e 1 cueca (menino), todos identificados com o 
nome da criança (bordado), para uso emergencial.
01 Garrafa de plástico (tipo cantil) para criança beber água, que deverá voltar para casa 
diariamente para higienização. 
02 Pacotes de lenços umedecidos.
01 Chinelo de borracha identificado para hora do banho quando necessário;

Obs.: Caso a criança ainda use fraldas descartáveis, lenço umedecido, chupeta, 
mamadeira ou outro objeto, pedimos aos pais ou responsáveis que coloquem na sacola 
identificada com o nome da criança e traga para a Escola diariamente até que se torne 
desnecessário.


