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Neves. Educação com Amor e Resultados

EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL IV
RELAÇÃO DE MATERIAL - ANO 2020
Visando sua comodidade disponibilizamos as seguintes opções:
Ÿ 1ª Opção: Entrega do material para uso na escola, considerando a relação.
Ÿ 2ª Opção: Pagamento da taxa de R$ 110,00(cento e dez reais). O valor deve ser pago no ato da matrícula.
Ÿ No início do ano serão solicitados 02 livros paradidá cos.

MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS A SER ENTREGUE NA ESCOLA
(caso não haja a opção do pagamento da taxa)

·02 Cartolinas color set nas cores azul e vermelha
·02 Cartolinas guache nas cores rosa e marrom
·01 Metro de tecido chita
·02 Cartolinas laminadas na cor dourada
·02 Pacotes de papel Canson colorido 120 g (não vegetal)
·01 Caixa de cola colorida com 6 unidades
·01 Folha de lixa 100
·02 Folhas de E.V.A nas cores azul e rosa
·01 Fita durex transparente 45 x 50 mm

.01 Pacote de balão canudo na cor verde
·02 Tubos de cola branca 90g
· 02 Tintas relevo Dimensional sem glíter nas cores azul e rosa
·02 Potes de nta guache (250 ml) nas cores amarelo e azul
·02 Tubos de gliter nas cores dourada e prata
·01 Cola de isopor 90g
·01 Resma de papel o cio A4.
·01 Caixa de giz de cera (com 12 unidades)
·05 Bastões de cola quente

NEVES

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
.01 Régua pequena
·01 Apontador
·01 Lápis graﬁte
·01 Tela para pintura (tamanho 20 x 30)
·01 Borracha
·02 Folhas de scrapbook com estampa
·01 Coleção hidrocor (grosso com 12 unidades)
·01 Caixa de lápis de cor em madeira (com 12 unidades)
·01 Tesoura sem ponta
·01 Estojo escolar com 2 divisórias
·01 Cola bastão
.01 Tesoura de plás co para massinha de modelar

·01 Jogo pedagógico (sugestões: alfabeto móvel em plás co, números,
formas, ﬁguras, letras, Lego, jogo de encaixe e quebra-cabeça com boa
durabilidade e considerando a faixa etária da criança)
·01 Brinquedo para o faz de conta (sugestões: panelinha, animais,
carrinhos).
·01 Pasta pequena plás ca com elás co na cor azul (espessura ﬁna)
·01 Caderno de desenho grande com 96 folhas de capa dura (sem folha
de papel seda)
·01 Camiseta branca tamanho “P” (adulto)
·03 Pastas com trilho
·02 Caixas de lenços de papel (50 folhas)
·03 Potes de massa de modelar (grande)
OBS: O material do estojo ﬁcará na bolsa da criança e a reposição será
de responsabilidade da família

TRAZER DIARIAMENTE NA MOCHILA DA CRIANÇA
·01 garrafa para água
·01 toalha pequena para o lanche
·01 escova dental
·01 creme dental
·01 porta escova
PLANO DE EXECUÇÃO COM OS MATERIAIS SOLICITADOS:
Esses itens serão u lizados em trabalhos pedagógicos com as crianças, obje vando a u lização de técnicas e procedimentos em diferentes modalidades
expressivas como: desenho, pintura, colagem, recorte, modelagem e dobradura; desenvolvendo o gosto pelo processo de produção e criação, como também
a cria vidade e motricidade reﬁnada.
IMPORTANTE:
* Início das aulas: 06/02/2020.
* 1º Encontro de Pais e Educadores - 30/01/2020, às 17h, no Auditório Madre Francisca
* 2º Encontro de Pais e Educadores - 08/02/2020.
*O material deverá ser entregue nas salas do anexo da Educação Infan l - Auditório Madre Francisca Lechner, no dia 24/01/2020, das 07h30 às 12h e das 13h
às 17h30.
* Todos os materiais pedagógicos deverão ser aprovados pelo INMETRO.
* Todo material individual deverá ser iden ﬁcado com o nome da criança e será reposto de acordo com a necessidade.

