
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
INFANTIL II 

 

REUNIÃO DE PAIS/ONLINE 
01 de fevereiro de 2021 
Matutino:  09h às 10h30 

Vespertino: 14h30 às 16h 
 

INÍCIO DAS AULAS 
02 de fevereiro de 2021 

 

MATERIAIS DE USO PESSOAL: 

 01 avental.  

 01 uniforme extra  

 01 bolsinha (com creme dental, escova e toalha 
de mão).  

 01 caneca com nome gravado.  

 01 estojo com divisória, contendo: 01 tesoura 
sem ponta (com nome gravado), canetinha 
hidrocor (12 cores), lápis de cor (24 cores), 01 
apontador com depósito, 02 lápis pretos e 02 
borrachas. 

 01 caderno brochura grande - verde - 96 folhas.  

 01 Livro de literatura infantil, de acordo com a 
faixa etária, encapado com plástico 
transparente.  

 02 pastas de trilho transparentes.  

 01 pasta catálogo com 50 plásticos grossos.  

 01 pasta verde de polietileno fina, com elástico.  

 01 pasta plástica polionda verde (2cm).  

 01 fantoche. 

 02 brinquedos para uso individual.  

 

LIVROS: 

COLEÇÃO ALECRIM 3  

Editora: SM - 2ª Edição 2019  

      ISBN: 9788541824248  

 

PROJETO BILÍNGUE (BNCC)  

Título:Liu and Lia M Student´s Book3  

Editora: SM - 1ª Edição 2019  

 

EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA: 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Autor: Leo Fraiman  

Editora: FTD    

 ISBN: 7898683434389  

    

UNIFORMEo pa 
radidáticos serão divulgados no in 0 

 Camisa com manga curta (unissex)  

 Camisa sem manga (unissex) 

 Camisa com manga longa (unissex) 

 Bermuda suplex (feminino) 

 Bermuda tactel (masculino) 

 Bermuda moleton (masculino)  

 Bermuda tactel com bolso cargo (masculino) 

 Short-saia tactel (feminino) 

 Calça tradicional de brim (unissex)  

 Calça tactel (unissex) 

 Calça corsário suplex (feminino)  

 Calça reta suplex (feminino)  

 Jaqueta tactel ou moleton azul-marinho (unissex) 

 Blusão de Moletom (unissex) 

 Jaleco branco de manga comprida de algodão 

 Vestido malha (feminino) 

 Tênis teremos aulas de 7h10 

até11h50. de 7h10 até11h50. 

LISTA DE MATERIAIS 2021 

LIVROS PARADIDÁTICO 
 

Os livros paradidáticos trimestrais serão  divulgados para 
compra, posteriormente. 

SUGESTÕES DE LIVRARIAS  
 

 SM - Acesse o portal SM Direto, no link: https:// 
www.smdireto.com.br, com o voucher 45753EI7 , e 
tenha 15% de desconto, até o dia 27/01/2020, exceto o 
Projeto Bilíngue.  

 FTD - VENDAS NO COLÉGIO SÃO JOSÉ DO DIA 
07/01 A 05/02/21 . 

 LIVRARIA DO ESTUDANTE - Rua Antônio Ataíde, 687 - 
loja 7/8 - Centro  

 PAPELARIA RAINHA - Rua Sete de Setembro, 463 - 
Centro  

 PAPELARIA MARQUEZINHA - Av. Jerônimo Monteiro, 
60 - Centro  

 BLISS PAPELARIA, LIVRARIA E PRESENTES - Aveni-
da Sérgio Cardoso, 1023 - Garanhuns  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

 Todo material deverá ser encapado e etiquetado com o 
nome do aluno.  

 Não recomendamos o uso de caderno espiral.  

 Recomendamos aproveitar os materiais de 2020 que 
estiverem em bom estado. 

MALHARIAS 

Loucic (Shopping Praia da Costa—3340-6468) 
 

Kazza (Av. Luciano das Neves, 665– 3063-1257 )  


