
  

       Livros   e   materiais   -   AGOSTO   2021   -   Maternal   III   EI     

SISTEMA   ETAPA:     

O   material   didático   do   Sistema   ETAPA   será   adquirido   e   entregue   diretamente   no   IECJ.     

PROJETO   BILÍNGUE:     

A   compra   do   material   deverá   ser   realizada,   através   do   link   abaixo:   
https://apps.educate.global/br/educ/pagamento/index.php/usuario/login     

Obs:   A   entrega   do   material   será   feita   no    IECJ.     
  

Material   de   Papelaria   –   Livraria   
       Livro   paradidático:   escolher   2   livros   apropriados   à   faixa   etária.   
  

- 1   Caixa   de   massinha,   com   12   unidades   
- 1   Lápis   triangular   JUMBO,   preto   (nº   1205)   
- 1   Caixa   de   lápis   de   cor   JUMBO,   com   12   cores   
- 1   Tubo   pequeno   de   cola   
- 1   Pote   de   250   ml   de   guache   (antialérgica)   
- 1   Tesoura   pequena,   sem   ponta  
- 1   Tubo   de   cola   GLITTER   
- 1   Caixa   de   gizão   de   cera   –   12   cores   
- 1   Tubo   de   cola   colorida   

     -1   Pincel   chato   n°20   
- 1   Pasta   polionda   ofício,   amarela   ou   azul   (2cm   de   espessura)     
- 1   Bolinha   de   borracha   flexível,   lisa   

     -   1   Kit   de   caneta   hidrográfica,   de   ponta   grossa   
     -   1   Metro   de   feltro   

- 1   Estojo   com   3   divisórias  
- 1   Rolinho   para   pintura   
- Alguns   materiais   de   sucata   serão   pedidos   durante   o   ano   

  

Material   individual     
    

      -   2   Pacotes   de   lenço   umedecido   
  

  Roupas   para   troca   (inverno   e   verão,   com   nome   –   não   precisa   ser   uniforme)   
    

  

  



  
                                           Material   da   Casa   de   Uniforme   
  

● Se   possível,   usar   os   materiais   do   ano   anterior.   
      -1   Sacola   para   o   Projeto   Leitura     
      -   1   Avental   ou   camiseta   para   pintura   
      -   1   Capinha   de   cadeira     
      -    Sacolinha   de   tecido   para   troca   de   roupa(suja)   

Todo   material   deverá   s er   etiquetado   para   o   1º   dia   de   aula   
     

                             AJUDE   A   PRESERVAR   O   PLANETA   TERRA!     
Se   possível,   reaproveite   o   material   do   ano   anterior   (mochila,   estojo,   lápis,   
canetas,   pastas,    plásticos   etc)   e   substitua   objetos   que   trazem   problemas   para   
o   meio   ambiente.    
  
  

   Orientações   para   o   início   em   agosto   de   2021   
  

  
Retorno   das   aulas   regulares:    02   de   agosto   de   2021.   

  
Horário   da   Ed   Infantil:   será   enviada   uma   circular   por   e-mail   

  

  


