NÍVEL 4 – Lista de material 2019
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a) As aulas em 2019 para o Nível 4 terão início no dia 29 de janeiro (terça-feira), às 13h, no Salão Nobre.
b) Os livros didáticos estão disponíveis no site Livro Fácil (http://www.livrofacil.net/) com 20% de desconto e parcelado
em até 10 vezes no cartão de crédito.
c) A família que comprar, no 1º e/ou no 2º lote receberá o pedido nas datas estipuladas, separado por aluno.
d) Os livros deverão ser retirados pelos pais e/ou responsáveis na loja Espaço Piracicabano.
Lote
Último dia para comprar
Data prevista de entrega – Loja Espaço Piracicabano
1º lote
14 de janeiro 2019
21 de janeiro 2019
2º lote
25 de janeiro 2019
01 de fevereiro 2019
e) Os livros didáticos serão utilizados em aula a partir do dia 04/02/2019.

MATERIAL DE USO PESSOAL
01 mochila (adequada para a idade)
01 lancheira
01 toalhinha de mão (manter na lancheira)
01 caneca para água (plástica e manter na mochila)
01 troca de uniforme para ficar na ESCOLA
01 tapete retangular macio para sentar-se (40 x 60 - tipo
antiderrapante)
01 pasta polionda 28 cm x 38 cm x 05 cm (com alça)
01 caixa plástica 40,8 x 29,0 x 12,8 cm (modelo da foto)
01 pote/cumbuca de plástico para dia da fruta (10 cm
diâmetro)
01 caderno de cartografia capa dura espiral 48 folhas sem
seda e sem adesivos
(*) É obrigatória a identificação em
todos os materiais de uso pessoal

01 estojo de quatro repartições contendo:
03 lápis pretos nº 02 apontados
01 caixa de lápis de cor 12 cores
02 borrachas brancas
01 apontador com depósito
01 tesoura sem ponta com nome gravado
01 cola bastão grande
01 tubo de cola liquida 40 gr.
01 cx de giz de cera grosso 12 cores (longo)
01 conj. de canetinha hidrográfica 12 cores (ponta fina)
*Os materiais do estojo devem estar com nome e
serem repostos sempre que necessário.

MATERIAL GERAL
01 livro de história (adequado para a faixa etária) de
preferência letras maiúsculas (*ver observação)
01 jogo educativo próprio e interessante para faixa etária
01 kit cozinha (panelinha, copinho, frutas) ou kit construtor
(martelo, chave de fenda, prego) ou kit de animais de
plástico (selvagens, da fazenda, do mar, etc.) ou kit
profissões, bonecas, carrinhos, etc.
01 pacote de papel toalha
02 folhas de papel cartão azul
02 folhas de papel celofane verde
02 folhas de papel colorset azul
02 folhas de EVA amarelo

02 folhas de cartolina amarela
02 rolos de papel crepom vermelho
02 potes de massinha de modelar (500 grs. cada) cores
variadas 01 rolo de fita crepe
02 caixas de lenço de papel com 75 unidades
100 folhas de sulfite branca
100 folhas de papel creative paper (fluorescente)
01 rolo de durex colorido (qualquer cor)
01 esponja (tipo lava louça)
01 cola bastão grande
01 tubo de cola líquida 40 gr.
01 pote pequeno de glitter
01 pote pequeno de lantejoula

 Os materiais deverão ser entregues na Educação Infantil nos dias 23 e 24/01/2019 das 8h às 17h, quando será
conferido na presença do responsável pelo aluno(a);
 É obrigatória a identificação nos materiais de uso pessoal;
 O Atestado Médico para prática de Educação Física e a Ficha Informativa de Saúde deverão ser entregues na primeira
semana de aula no caderno vaivém devidamente preenchidas;
 (*) Livro de História: Sugestões de autores(as) Ana Maria Machado / Theresinha Casasanta / Mary França – ou
assuntos abordados: animais da Amazônia / plantas / cores / dinossauros / universo / amizade;
 No decorrer do ano letivo, poderá haver eventuais despesas com material pedagógico e outros eventos;
 Não deixar para trazer material no 1º dia de aula.

