
 

 

● 1ª Reunião Coletiva de Pais 

Data: 20 de janeiro (quarta-feira) 
Horário: 19h às 20h30  
Plataforma: Google Meet - o link de acesso para reunião será enviado posteriormente.  

 

● Início das atividades com alunos: 25/01/2021 (2ª feira) 

 

● 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, frutas de plástico,  carrinhos de ferro (miniatura), 
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). 

● Livro de Inglês:  

 

● Livros a serem adquiridos somente na Livraria Leitura: 

 

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. Claudia Regina Veríssimo Moleiro 
Coordenadora da Educação Infantil e 1º ano Ensino Fundamental 

 

Lista de Material - 2021 

Infantil 5 

 Entrada Saída 

Período da manhã 7h30 12h20 

Período da tarde 13h15 18h05 

Clique aqui para acessar a lista comparativa de preços do livro de inglês, cotada em livrarias.                
parceiras Verifique o prazo de adesão de cada parceiro para melhores condições de pagamento. 

Título do livro Vol. Ano Autor Editora ISBN 
Greenman & the Magic 
Forest - pupil’s book 
level B 
 
 

2ª edição 
Updated 
2017 

Marilyn Miller, 
Kareem Elliott 
and Sarah 
McConnell 

Cambridge 
University 
Press 

 
978-84-90-36834-3 

Título do livro Vol. Ano Autor Editora ISBN Observação 
COLEÇÃO CIRANDA 
Caderno de vivências: 
5 anos (1º semestre) 

3ª edição 
2019 

Bruna 
Giacomeli Maia 
[et al] 

Mathema 978-85-5533-027-8  
 Vendido  

 somente o Kit 
 
 

COLEÇÃO CIRANDA 
Caderno de vivências: 
5 anos (2º semestre) 

3ª edição 
2019 

Bruna 
Giacomeli Maia 
[et al] 

Mathema 978-85-5533-028-5 

https://www.riobranco.org.br/pdf/2021_ei5_lista_comparativa.pdf

