
 

 

 

 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
 

 Todo o material e o uniforme escolar deverão estar identificados com o nome completo 
do aluno.  
 

 No decorrer do ano letivo será solicitada a aquisição de um livro de literatura infantil para 
o desenvolvimento de um projeto escolar. 
 

Reunião de Pais 
 

Dia 10/02, segunda-feira, às 14h: Reunião de Pais na sala de aula, sem a presença do 
aluno. Os responsáveis deverão trazer o material escolar identificado.  
 

Primeiro dia letivo 
 

Dia 11/02, terça-feira, às 13h15min: início das atividades letivas para a Educação 
Infantil. 
 

Período de Adaptação   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FEVEREIRO 2020 – Educação Infantil 
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
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HORÁRIO DE ADAPTAÇÃO – PRÉ II 

DATA ENTRADA SAÍDA LANCHE 

11/02 13h15min 15h20min NÃO 

12/02 13h15min 16h30min SIM 

13/02 13h15min 17h30min SIM 

 A partir de 13/02, quinta-feira, horário normal. 



 

 

 
 
 

MATERIAL ESCOLAR 2020 
 

 
     LIVRO:  

Toni Itinerários - 
Volume 03 
Angélica Prado e 
Cristina Hülle 

 

 01 caderno grande de 50 folhas, capa dura, não espiral e sem pauta (sem linhas)  

 01 estojo com zíper, contendo: 02 lápis pretos, 01 borracha branca macia e 01 apontador 

 10 folhas de desenho A3  

 50 folhas de desenho A4 

 01 pacote de folhas coloridas (80 g/m² ou 120 g/m²) 

 01 caixa de lápis de cor 12 cores não aquarelável  

 01 caixa de giz de cera curtos  

 02 caixas de massa de modelar macia, 12 cores 

 01 tesoura de ponta arredondada  

 02 tubos de cola lavável, 90g, com tampa de rosca 

 01 conjunto de cola colorida 

 01 pote de tinta guache 250ml 

 01 pincel chato nº 12 

 01 pote de glitter 

 01 pacote de lantejoulas grandes 

 01 pacote de palitos de picolé 

 01 rolo de papel crepom 

 01 folha de EVA  

 01 pasta plástica com aba e elástico, tamanho ofício, lombo 30mm ou 40mm 

 01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária da criança que permanecerá na 
sala de aula 

 01 jogo pedagógico adequado à faixa etária da criança que permanecerá na sala de 
aula 

 01 caixa organizadora de papelão (Padrão camisa: aproximadamente 35x24x8) 

 01 peça de jogo americano para o manuseio da massa de modelar (sem relevo e que não 
seja de tecido)  

 01 pote plástico com tampa (pequeno, para guardar a massa de modelar) 

 01 pote plástico com tampa (pequeno, para guardar o giz de cera) 

 01 boné que permanecerá na sala de aula 

 01 camiseta de adulto, mangas curtas, para ser usada como proteção do uniforme para 
atividades de pintura  

 Revistas adequadas para recorte 

Você poderá adquirir o livro no Portal 
FTD: www.ftdcomvoce.com.br e recebê-lo no seu 
endereço. 

Para efetivar a compra você irá utilizar os 
dados do voucher que será divulgado no site da 
Escola, a partir de 06 de janeiro. 

 
 
 


