ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I
‘SOSSEGO DA MAMÃE”
LISTA DE MATERIAL – 2021 - INFANTIL 5
Quadro I: MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NA SALA DE AULA COM O NOME DO ALUNO
01
03
04
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03

Pasta tipo maleta com alça de 26 x 36 - VERDE
Pastas plásticas macho e fêmea – VERDE ( 2 sala + 1 Inglês)
Presilhas plásticas macho e fêmea
Caderno grande brochura de 96 folhas
Caderno brochurão quadriculado 1cm X 1cm
Caderno Brochura pequeno de 48 fls. (recados)
Caixa de giz de cera plástica – 12 cores
Caixa de lápis de cor – 12 cores
Estojo com zíper com 3 divisões com: 2 lápis preto n° 2, borracha macia, apontador com lixeira
Caixa de canetas hidrográficas – 12 cores
Tesoura sem ponta
Brinquedo pedagógico com peças grandes e indicado para a idade
Retalhos de tecidos diversos
Gibis e revistas usadas

Quadro II: MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA
***Para alunos novos e para aqueles que não entregaram toda a lista em 2020
Quant. Material
Quant. Material
01
Folha de papel cartão PRETO
02
Cola branca atóxica – GRANDE
01
Folha de cartolina dupla face AZUL
01
Cola colorida 4 CORES
01
Folha de papel de seda VERDE
01
Pote de Tinta de tecido – 37 ml – AMARELO
01
Papel crepom - fantasia – qualquer cor
01
Pote de tinta guache (250ml) - VERDE
01
EVA plush PRETO
01
Pacote de bexigas n° 7 - VERMELHA
01
EVA gliter PRETO
01
Pacote de olhinho – 10 mm
01
EVA – fantasia
02
Caixas de massa de modelar- BASE DE AMIDO
100
Folhas de Sulfite A4 - SALMÃO
01
Dupla face larga
200
Folhas de sulfite A4 branco
01
Rolo de barbante cru nº 8
01 m TNT - VERMELHO
*Outros materiais poderão ser pedidos no decorrer do ano letivo de acordo com a necessidade em função da
construção das atividades desenvolvidas durante o ano.
Pertences de higiene e outros usos que deverão vir diariamente, tudo com o nome do aluno: 01 troca de roupa
completa; 01 escova de dente macia com caixinha plástica, 01 creme dental; 01 toalha de mão; 01 toalha americana para
o lanche; 01 garrafinha com água
Quadro III: Projeto Literário Infantil - 2021: “Ler é uma boa forma de aprender novas coisas. Quem muito ler, muito irá
aprender! Ler é a chave da vida: abrimos as portas ao conhecimento e com ele alcançamos um mar de sabedoria que
nunca termina”. É de extrema importância que cada aluno tenha seu exemplar literário para que possa acompanhar os
projetos literários de forma adequada e eficiente. Portando solicitamos que providenciem os respectivos livros nas datas
citadas:
PRAZO DE
ENTREGA
12-02-2021
15-03-2021
15-04-2021
14-05-2021
10-08-2021
10-09-2021
08-10-2021
05-11-2021

NOME DO LIVRO

AUTOR(A)

EDITORA

O ESQUILO ESQUISITO
AMIGOS DE VERDADE
DEU BRANCO
CRIANÇA DIZ CADA COISA
QUANTOS BICHOS
A LESMA E A LINHA
O CANGURUZINHO FUJÃO
PIRATAS DE PALAVRAS

Regina Siguemoto
Telma Guimarães Castro Andrade
Fernando de Almeida, Mariana Zanetti e Renata Bueno
Mailza de Fátima Barbosa
Fernando de Almeida, Mariana Zanetti e Renata Bueno
Bia Villela
Therezinha Casasanta
Jussara Braga

Editora do Brasil
Editora do Brasil
Editora do Brasil
Editora do Brasil
Editora do Brasil
Editora do Brasil
Editora do Brasil
Editora do Brasil

Os livros da Editora do Brasil poderão ser adquiridos com desconto de 20%, com frete grátis até 31/05/2021. Seguir os
passos abaixo:
Passo 1: acesse lojavirtual.editoradobrasil.com.br clique em ENTRAR, insira seu login ou em CRIAR CONTA,
para fazer seu cadastro.
Passo 2: Uma vez logado, clique no ícone ESCOLAS PARCEIRAS - CODIGO PROMOCIONAL
Passo 3: Insira o código da escola (097M778).
OBSERVAÇÕES:
• Reaproveitar os objetos dos anos anteriores que estiverem em bom estado, inclusive os cadernos.
• A relação dos materiais do QUADRO III (Obrigatório para alunos novos e para aqueles que não entregaram toda
a lista em 2020), a serem entregues na secretaria deverão ser entregues preferencialmente no período de 18 a 23 de
janeiro de 2021. Em caso de não entrega até o dia 19/02/2021, será cobrado uma taxa no dia 08 de março de 2021,
no valor correspondente respectiva lista de material. O prazo de entrega dos materiais para matrículas após a data
acima, será de 1 mês. É de suma importância enviar os respectivos livros dos Projetos Literários com antecedência
para que o aluno possa participar ativa e adequadamente. Não deixem para comprar os livros na última hora, para que
o aluno não fique prejudicado. Não será permitido trazer cópias de livros (lei 9.610 de 19/02/1998-Direitos Autorais).
• O material individual do aluno deverá ser mantido completo durante o ano todo e reposto sempre que necessário.
Recomendamos para que o aluno traga uma toalhinha para o momento do lanche.
• Etiquetar e identificar TODOS OS MATERIAIS INDIVIDUAIS DO ALUNO, inclusive mochilas, lancheiras e uniformes
(de verão e de inverno) em local visível.
• O aluno deverá trazer para a escola apenas o “material que será utilizado no dia”, evitando assim o excesso de
peso na mochila. O Caderno de Recados deverá acompanhar o aluno e ser rubricado pelos responsáveis diariamente.
• O uso do uniforme é obrigatório, mesmo no contraturno: camiseta do CEA, calça ou bermuda (comprimento na
altura do joelho) preta ou jeans. Não será permitido o uso de calça rasgada acima dos joelhos. Por questão de
segurança, o calçado deverá ser tênis (sendo o mesmo de uso obrigatório na Educação Física) ou sapato fechado sem
salto. O uso de chinelos de dedos só será permitido com recomendação médica por escrito.
• É PROIBIDO trazer estilete e Errorex ou similares.
• Nossos contatos: SOE (Serviço de Orientação ao Estudante) 18- 98205-0501; whatsApp (18) 99751-8638; site:
www.ceandradina.com.br (Boletim on-line)
•

I REUNIÃO ONLINE DE PAIS: orientações gerais para o ano letivo de 2021, sua presença é muito importante para
o bom desempenho de seu filho:
DATA
19/01/2021
20/01/2021
21/01/2021
22/01/2021

•

HORÁRIO
08h30 às 09h30
08h30 às 09h30
08h30 às 09h30
08h30 às 09h30

CURSOS
INFANTIL
FUNDAMENTAL I
FUNDAMENTAL II
ENSINO MEDIO

Previsão para o Início das aulas – 2021:

DATA
Modelo
25/01/2021 Remoto: Avaliação Diagnostica + Revisão de conteúdos

01/02/2021 Presencial escalonado (conforme Decreto Estadual/Municipal)

01/02/2021 PROGRAMA BILÍNGUE- presencial (-conforme Decreto
Estadual/Municipal)

CURSOS
INFANTIL
FUNDAMENTAL I e II
ENSINO MEDIO
INFANTIL
FUNDAMENTAL I e II
ENSINO MEDIO
INFANTIL (G 4 e G 5)
FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ano)
Equipe CEA

