
 

Educação Infantil – Turma: Infantil 3 
Material Escolar 2020 

 

É chegado o importante momento da preparação para a volta às aulas, a entrada na escola, a 
mudança para um novo espaço de experiências inesquecíveis vividas no encontro com o outro, com o 
conhecimento. 

Sejam todos bem-vindos ao ano letivo de 2020 que começa agora com o preparo da lista de material 
escolar. Este é um dos momentos importantes nesse universo de expectativas vividas pelas crianças e 
por vocês, família. 

Na reunião de pais agendada para dia 28/01/2020 (terça-feira) às 18h30, conversaremos sobre as 
funções dos materiais escolares no trabalho com as crianças, dentre tantos outros assuntos. 

Todo material individual e peças de roupa deverão vir identificados com o nome completo da 
criança. A criança deverá estar com o material individual completo logo no início das aulas. 

As aulas começam no dia 29 de janeiro de 2020 (quarta-feira). 

 
MATERIAL INDIVIDUAL E DE USO DIÁRIO 

 

1 agenda (fornecida pela escola) 

1 pasta polionda com alça tamanho A3; lisa de qualquer cor 

3 pastas plásticas com presilha – tamanho A4; lisa de qualquer cor 

1 caderno de desenho, sem pauta, tamanho grande (27x20 cm) com 100 folhas, de capa dura. 

1 
camiseta lisa, com manga curta, no tamanho um pouco maior que o usual da criança (para as 
aulas de artes). Não pode ficar tão grande na criança. 

1 
garrafinha plástica ou metálica para uso pessoal diário (deve estar sempre na mochila da 
criança e vai para casa todos os dias para higienização) 

1 
paninho de mesa para acomodar o lanche (deve estar sempre na mochila da criança e vai para 
casa todos os dias). Pode ser uma toalhinha, um guardanapo de tecido, etc. 

 

 Os lápis de cor, canetinhas e outros riscantes estão dentro da taxa de material de uso pedagógico 

e fornecidos pela escola para uso compartilhado ao longo do ano nessa série. Porém, é importante 
que a criança tenha em casa materiais para desenhar, recortar e colar para realização de 
atividades pontuais solicitadas pela escola. 

 Todos os materiais, incluindo as peças de roupa devem ser identificados. Este é um recurso 

importante para a organização tanta da escola quanto da criança. Preferencialmente, usar todas 
as letras maiúsculas. 

Leituras no 1º semestre 

Livro Autor Editora 

Um jardim de A a Z Glaucia de Souza Edelbra 



 

ISBN-13: 978-8536011547 

Olha que eu viro bicho... de jardim! Lalau e Laurabeatriz 
Brinque book 

ISBN-13: 978-8574126005 

Outras obras literárias (o mesmo título para todas as crianças) poderão ser indicadas (e solicitadas para 

compra) ao longo do ano. A definição dos títulos está vinculada aos rumos dos projetos. As solicitações serão 

feitas com suficiente antecedência. 

 
 os livros deverão vir encapados com plástico incolor e etiquetados com nome completo da criança. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 
 Valor 

 Agenda individual 

 Cadernos Pedagógicos de Sequências e Projetos (Coleção 21) 

 Material Complementar de Projetos 

 Material Red Balloon 

 
R$ 919,63 

 
A compra do Material Didático poderá ser feito à vista ou parcelado em 6 vezes no cartão de 
crédito, a partir do dia 15 de janeiro, diretamente na loja do colégio. 

 

 

MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO 2020 
 
A taxa de material pedagógico de uso coletivo é composta dos materiais que abastecem o ateliê 
de Artes, assim como a produção dos produtos finais dos projetos, como livros e exposições. 
Caso necessite de mais informações sobre os materiais que fazem parte dessa taxa, favor 
solicitar no e-mail comunicacao@colegioanglo21.com.br. Essa taxa será cobrada em duas 
parcelas via boleto bancário: R$ 160,00 em março e R$160,00 em agosto.  
 

mailto:comunicacao@colegioanglo21.com.br

