
 
  

Lista de Material - 2019 

Infantil II 

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES COM ALUNOS: 29 de Janeiro 

      Senhores pais ou responsáveis, 

      Seguem abaixo algumas informações necessárias ao bom andamento das atividades no início do ano letivo de 2019.  

1. 1ª Reunião Coletiva de Pais: 

Data: 28 de janeiro (segunda-feira) 

Horário: 8h às 9h30 (período da manhã)    13h30 às 15h (período da tarde) 
Local: sala de aula 

2. Início das atividades com alunos: 29/01/2019 (3ª feira) 

 Entrada Saída 

Período da manhã 7h30 12h20 

Período da tarde 13h15 18h05 
 

     4.   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 (carrinhos de ferro (miniatura), panelinhas ou frutas de plástico); 

01 camiseta grande (pode ser usada) para as atividades de pintura; 

02 revistas usadas para recortes (Sugestão: revistas apropriadas à faixa etária, Recreio, Crescer, Globo Rural               

etc.). 

Livro de literatura: 

Título do livro Vol. 
Ano Autor Editora ISBN 

Manu e Mila 2018 André Neves Brinque Book 978-85-7412-581-7 
 

Livros a serem adquiridos na livraria Saraiva:  

Título do livro Vol. 
Ano Autor Editora ISBN Observação 

Ciranda:  
Educação Infantil  
5 anos - 1º semestre  

2ª edição 
2016 

Carla Cristina 
Crispim [et al] 
 

Mathema 978-85-5533-017-9 
 Vendido  

 somente o Kit 
 Ciranda:  

Educação Infantil 
5 anos - 2º semestre  

2ª edição 
2016 

Carla Cristina 
Crispim [et al] Mathema 978-85-5533-018-6  

 

Observações: 

1. Os demais materiais serão adquiridos com a taxa de material paga no ato da matrícula. 

2. Livro de literatura: por gentileza, não fazer a leitura do livro em casa. 

3. Será adotado, no final do mês de junho, o livro de literatura para o 2º semestre. 
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4. A agenda Rio Branco – 2019 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 
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