Lista de Material - 2021
Infantil 3
● 1ª Reunião Coletiva de Pais:
Data: 20 de janeiro (quarta-feira)
Horário: 17h30 às 19h00
Plataforma: Google Meet - o link de acesso para reunião será enviado posteriormente.
● Início das atividades com alunos: 25/01/2021 (2ª feira)
Os alunos do Infantil 3 terão horário especial de adaptação na 1ª semana de aula, conforme tabela abaixo:
Dia

Período da manhã

Período da tarde

25/01 (2ª feira)

7h30 às 9h30

13h15 às 15h15

26/01 (3ª feira)

7h30 às 9h30

13h15 às 15h15

27/01 (4ª feira)

7h30 às 10h00

13h15 às 15h45

28/01 (5ª feira)

7h30 às 11h00

13h15 às 17h00

29/01 (6ª feira)

7h30 às 11h00

13h15 às 17h00

A partir de 01/02 (2ª feira)
horário normal

7h30 às 12h20

13h15 às 18h05

●

Os pais que não tiverem como se organizar de forma a cumprir o horário de adaptação, poderão vir
buscar as crianças no horário normal de saída.

●

A partir do dia 27/01 (quarta-feira), as crianças deverão trazer lanche para tomar na escola.

●

Material que deve ser entregue à professora no primeiro dia de aula:
01 livro de literatura infantil para biblioteca de classe;
01 brinquedo de faz de conta (bonecas, panelinhas, carrinhos, ferramentas etc);
01 camiseta grande (pode ser usada) para as atividades de pintura;
02 revistas usadas para recortes (Sugestão: revistas apropriadas à faixa etária, Recreio, Crescer, etc).

●

Livro a ser adquirido somente na Livraria Leitura:

Título do livro
COLEÇÃO CIRANDA
Caderno de vivências: 3 anos

Vol.
Ano
3ª
edição
2019

Autor

Editora

Observação

ISBN

Bruna Giacomeli
Maia [et al]

Mathema

Volume único

978-85-5533-040-7

Observações:
1. Os demais materiais serão adquiridos com a taxa de material paga no ato da matrícula.
2. A Agenda Rio Branco – 2021 será entregue aos alunos no início do ano letivo.
Agradecemos antecipadamente sua colaboração e colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos.
Profª. Cláudia Regina Veríssimo Moleiro
Coordenadora da Educação Infantil e 1º ano Ensino Fundamental

