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LIVROS 

 
 

 Prosinha - Educação Infantil, NÍVEL 2 (parte 1 e parte 2) / Anita Adas, Cristiana Musa. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
 

 Inglês: Bebop level 2 Student Book/ Lorena Peimbert & Myriam Monterrubio,  editora 

Macmillan. Os livros de Inglês serão vendidos na escola pelo sistema drive-thru no dia 23/01, 

das 8h às 12h. 
 

 

 

 Livros paradidáticos on-line 

-  No ano de 2021 teremos novidades em relação ao Projeto Leitura. Para garantir uma 

estimulação mais ampla do aluno e a segurança de todos nesse momento de pandemia, todas as sextas-

feiras enviaremos o link do livro da semana em PDF para a leitura em família. 
 

 

MATERIAL DE HIGIENE E USO PESSOAL 
 

 

 

1 alfabeto móvel de EVA 

1 apontador com depósito 

1 bloco Ecocores textura visual 180G 7 cores  

2 blocos de papel Criativo ou Pasta Criativa  

2 borrachas 

1 caderno de desenho grande capa dura (48 folhas)  

1 caderno de desenho grande capa dura (80 folhas)  

1 caderno Pedagógico ABC Primeiras Palavras – 

emoldurado sem pauta capa flexível (60 folhas)  

2 caixas de Ecogiz de cera bicolor 

1 caixa de giz de cera 12 cores  

1 caixa de giz pastel escolar 12 cores 

1 cartões telados 20x30 cm 

1 caixa de lápis de cor jumbo 12 cores   

Kit para Aprender a Bordar (tema-livre escolha) 

1 camiseta grande com nome para artes 

1 fantoche 

4 folhas de etiquetas de bolinhas coloridas  

6 lápis pretos n°2  

1 pacote de dedoches 

1 pacote de massa de EVA para artesanato 250g 

4 pastas de papelão com trilho tamanho A4 

1 pasta plástica aba elástica fina tamanho A4 

2 pincéis (grosso e fino) 

2 potes de massa de modelar 500g 

1 tapete tropical/passadeira (1 metro) 

1 tesoura plástica para massinha de modelar 

1 tesoura sem ponta (com nome gravado) 

1 estojo grande com divisória 

 

  

 

 

 

 

 

Obs.: Enviar diariamente garrafa de uso pessoal para água e toalha de mão para lanche.  

TODO O MATERIAL INDIVIDUAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DA CRIANÇA. 

CADERNOS E LIVROS DEVERÃO SER ENCAPADOS COM PAPEL CONTACT TRANSPARENTE. 

Obs.: Ressaltamos que, em 2021, não teremos a entrega de material no início do ano aqui na escola como 

de costume. O material individual deverá ser mantido em casa e ser enviado, diariamente, de acordo com a 

solicitação dos professores. 

 

 



 

 

 
 

Sugestões de serviços 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitanguinha 
Etiquetas 

personalizadas 

para 

identificação de 

uniformes e 

material escolar 

Suas crianças 

não vão perder 

mais nada na 

escola! 

98154-8122 

contato.pitangui

nha@gmail.com 


