Lista de Material – GII - 2021
Livros Didáticos:
1) - Lápis na Mão - Integrado - Educação Infantil - 2 - FTD
(Maria da Salete Alves Godim).

Edição Renovada.

2) - Apostila Ciranda das Atividades - GII - Vendido na Papelaria Santa Rosa.
3) - Apostila de Literatura Infantil - Ciranda Literária - GII - Vendido na Papelaria
Santa Rosa.
4) - Apostila de Inglês - Vendido na Papelaria Santa Rosa.

Material de uso pessoal:
01 estojo com zíper grande, que caiba lápis, borracha, apontador e lápis de cor.
01 tesoura sem ponta.
02 lápis pretos triangulares.
02 apontadores com depósito (1 para lápis fino e outro para lápis grosso).
02 borrachas.
01 vidro de cola branca
01 caixa de hidrocor grosso com 12 cores.
01 caixa de lápis de cor com 12 cores.
01 caixa de giz de cera grosso com 12 cores
02 telas para pintura 27 x 22
02 livros de história dentro da faixa etária da criança.

Começaremos a usar todo Material Didático no dia: 15/02/2021 (2ª feira). Livros e
apostilas.

Solicitaremos o Material de Artes quando houver o retorno das aulas
presenciais.

UNIFORME: SERÁ VENDIDO NA PAPELARIA SANTA ROSA.
Menino: Short marrom, camisa ou camiseta amarela, meia branca, tênis preto ou marrom
com velcro ou sandália presa no pé.
Menina: Short ou saia marrom, camisa ou camiseta amarela, meia branca, tênis preto ou
marrom com velcro ou sandália presa no pé.
Vestuário de Inverno: Adidas marrom ou similar (menino ou menina).

Escolher para o material 02 livros abaixo:
Livros de História:
O livro da Família. (Editora Original - Panda.)
O Gato Xadrez – (Bia Vilela) Editora: Moderna
O Livro do Planeta Terra – (Tod Parr) – Editora Moderna
Animais do Oceano – (Ciranda Cultural).
Mamãe foi trabalhar – (Globo Editora: Kes Gray.)
Alice vê - Dcl – (Difusão Cultural).
Corajoso – (Editora Fundamento).
Um dia na Vida de um Curumim – (Chalib, Líbia.) Editora: Gibizinho
De hora em hora... (Ruth Rocha). Editora: Salamandra
Chuva de Flor. (Gilda Figueiredo e Padilha). Editora: Ao livro Técnico

