Livros didáticos e agenda
LÍNGUA PORTUGUESA – MARCHA CRIANÇA – Educação Infantil 3 – Autores: Maria Teresa, Maria Elisabete e Armando Coelho –
Editora Scipione
MATEMÁTICA – PROJETO ÁPIS – Matemática – Educação Infantil 3 – Autor: Luiz Roberto Dante – Editora Ática – Ed.
Reformulada 2017
MÚSICA – Receita de felicidade – Música em família – Autores: Paula Santisteban e Eduardo Bologna (à venda na escola)
1 AGENDA ESCOLAR – USO DIÁRIO (à venda na escola)

Material de uso individual

Livros paradidáticos de leitura obrigatória:
I TRIMESTRE – Se essa rua fosse minha - Brincando com Cantigas - Bel Linares e Alcy - Editora Formato
II TRIMESTRE – Quer conhecer os meios de Transportes?- Fernando Franco e Iris Borges- Editora Franco
III TRIMESTRE – Caixinha de Surpresas - Sandra Celecina-Editora Franco
1 KIT MIND LAB (5 anos) DO PROJETO MENTEINOVADORA para as aulas de matemática (Raciocínio lógico)
2 cadernos universitários capa dura - 48 folhas.
1 pasta preta com 100 plásticos - tamanho ofício.
1 mochila de alças para colocar nas costas, uma vez que NÃO aceitaremos mochilas com rodinhas nas salas da Educação Infantil.
1 lancheira
1 toalhinha de pano que deverá ir e vir diariamente na lancheira.
1 garrafinha de plástico para água.
1 estojo completo (lápis, borracha, apontador, tesoura, régua, cola branca, giz de cera, lápis de cor e canetinha)
Obs.: Todos os itens do material de uso individual devem ser identificados com o nome do(a) aluno(a).

Material de uso pedagógico e coletivo
 O material pedagógico coletivo abaixo poderá ser substituído por taxa a ser paga na sala de recursos do INSEF ou entregue na escola,
por completo, no período de 21 a 23 de janeiro.
 O MATERIAL DE ARTE, incluindo sucatas, será pedido ao longo do ano de acordo com as aulas, se necessário.
 Materiais de boa qualidade não são mera exigência da escola e sim uma questão de preocupação com a saúde e o bem estar do seu
filho ao manuseá-los.
 PROJETO DE LITERATURA – Doação de um livro literário infantil para o Projeto Ciranda do Livro.
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MATERIAL

Folha de isopor 10 mm

01
01

Bloco de papel color set - estampado
Resma Ofício 2

Folhas de papel cartolina dupla face verde

04

Folhas de papel cartão dupla face - cores

Folhas de papel cartolina dupla face vermelho

03

Colas de isopor 90g

04

Folhas de papel cartolina dupla face rosa

01

Bloco de papel criativo - cores

01

Tubo de tinta relevo - Mercur

02

Potes de massinha Soft – Acrilex – 500g (cada)

01

Pincel grande n.º 16 com cabo de madeira

01

Pote de tinta guache 250ml – cores variadas Mercur

02

Rolos de fitilho

03

Metros de TNT

01

Bloco de canson A4

04

Folhas de papel crepom cores variadas

02

Lápis pretos nº 02 – Faber Castell/Mercur

10

Folhas de plástico polaseal A4

05
03

Folhas de EVA lisas
Folhas de papel de seda

01
02

Tela 20x25 para pintura
Revistas em bom estado para recorte

05

Folhas de papel de presente – infantil

01

Pacote de balão São Roque nº 07

01

Revista em quadrinhos infantil (Gibi novo)

02

Tubos de brilhocola perolado

01

Jogo pedagógico de alfabetização adequado a
essa faixa etária (madeira ou plástico)

01

Jogo pedagógico de matemática adequado a essa
faixa etária (madeira ou plástico)

01
01

Bloco de papel canson A3

04
04

 Obs.: Eventualmente, por haver o pagamento da taxa, alguns materiais poderão ser substituídos por outros ao longo do ano de
acordo com as atividades.

Uniformes

 O uniforme do jazz (sapatilha, meia calça, saia, colã c/ logomarca da escola e adereços
para cabelo) se encontra na loja Maria Mole/Adore - CNB 04 lote 12 loja 01 (Taguatinga) Fone: 3042-6349 ou 3372-6349. Atendimento especial na própria escola com data a ser
divulgada.
 O pedido do uniforme do judô (kimono com a logomarca da escola) é feito na secretaria do
INSEF.
 Os uniformes de uso diário e o agasalho de frio (todos de uso obrigatório) encontram-se
na papelaria Risk. Pedimos aos pais que bordem o nome completo do aluno, abaixo do
logotipo do colégio, para evitar perdas.
 Início das aulas: 29/01/2018.

COMPRE COM DESCONTO
LIVROS DIDÁTICOS E ALGUNS
PARADIDÁTICOS DA SOMOS:
www.gallafassi-cleweb.com.br
Usuário: insef
Senha: 456321

