Instituição de Ensino General Osório
Rua São Paulo, 1060 – Vila Rosa- Fone (67) 3025-5861

EDUCAÇÃO INFANTIL - JARDIM I – 2019
MATERIAIS INDIVIDUAIS - ENTREGUES NA ESCOLA – 1º DIA DE AULA

01 Mochila grande de rodinha – livre escolha (identificada)
02 blocos de desenho escolar A3- 20fls – 140g/m2- Branco Grosso Grande ( Para atividades de Arte)
01 Avental plástico (identificada)
01 Caneca de alumínio (identificada)
01 Nécessaire para colocar o material de higiene (identificada)
01 Escova dental (identificada)
01 Tubo de creme dental (identificado)
01 Jogo pedagógico de plástico ou madeira - Sugestões: Jogos de montar, jogos de letra bastão/figura, numerais/quantidades até 10,
quebra-cabeça máximo 12 peças.
MATERIAIS INDIVIDUAIS - FICAM EM CASA PARA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS

01 estojo completo contendo:
01 lápis grafite
01 Apontador com coletor
01 Cx. de lápis de cor (12 cores)
01 Cx. de gizão de cera grande/grosso (12 cores)
01 Tesoura escolar sem ponta
01 Tubo de cola branca 90g
01 borracha branca macia
Obs: Todos os materiais individuais devem ser identificados com nome do aluno.
Os materiais devem ser repostos, caso terminem no decorrer do ano.

LIVROS DIDÁTICOS/PARADIDÁTICOS – PACOTE SOMENTE NA ESCOLA


Iluminuras Nível I – Sistema Maxi - 1º Bimestre/ 2º Bimestre / 3º Bimestre /4º Bimestre
Língua Portuguesa – Matemática – Natureza e Sociedade

 Step by Step – Sistema Maxi –Volume 1 – Língua Inglesa
 02 Livros Paradidáticos para a “Roda de Leitura”.
 Apostila de Atividades – EGO – Jardim I - Adquirida na Escola
 Agenda Escolar EGO (Somente a personalizada da Escola)
LISTA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS – USO COLETIVO
















01 folha de EVA decorado 20 mm
02 folhas de EVA liso 20 mm – cores variadas
05 potes de massa para modelar 150g
02 folhas de crepom – liso
04 folhas de papel KRAFT 66x96
01 caixa de gizão de cera grande/grosso (12 cores)
01 rolo pequeno de barbante cru
01 tela para pintura painel simples 30x30
01 tubo de cola branca 110g
01 cx de cola gliter
01 tubo de cola colorida 3D (qualquer cor)
02 caixas de lápis de cor (com 12 unidades)
01 jogo de caneta hidrocor ponta grossa (com 12
unidades)
01 pincel amarelo (nº12)
02 tintas fosca para artesanato PVA 100 ml - cores
variadas

Escola e família, uma parceria de sucesso

















06 lápis grafite
01 resma de papel sulfite
02 borrachas brancas
02 apontadores
01 folha papel colorset qualquer cor
01 cartolina branca
01 fita crepe
01 fita adesiva transparente larga
01 pote pequeno de pintura facial - vermelho
01 pacote de papel dobradura colorido lumipaper
01 tesoura escolar sem ponta
01 bloco de desenho escolar A4- 20fls – 140g/m2
01 folha de papel laminado
01 folha de papel celofane
02 pacotinhos de lantejoula (cores diferentes)

