Centro Educacional Silva Dos Anjos
Formando cidadãos do tamanho do mundo!

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2021 – ALUNO ANTIGO
EDUCAÇÃO INFANTIL
BERÇÁRIO II
MATERIAL INDIVIDUAL
1 caderno de desenho horizontal, grande e sem pauta – 96 folhas (encapado e etiquetado conforme
orientação abaixo em Notas).

No 1º semestre, serão utilizados os materiais restantes do ano 2020. Ao final do 1º semestre, a
professora irá analisar os materiais que precisam ser repostos e os mesmos serão solicitados pela
professora.

Notas:
1) Os cadernos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico transparente incolor e
identificado, através de etiqueta, com o nome completo e nível do aluno.
2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do material individual e do uniforme com o nome do
aluno, para evitarmos eventuais trocas.
3) Início das aulas: 08/02/21
4) Adaptação somente para alunos novos: 08 a 12/02/21
Horário: Turno Manhã – 08:00 às 10:00
Turno Tarde - 13:30 às 15:30
5) 1ª. Reunião de Responsáveis(online): 04/02/21
Horário: Turno Manhã: 08:30
Turno Tarde: 14:00
LISTA DE MATERIAL PESSOAL / HIGIENE
• Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa.
• 1 necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente
ou escova de cabelo.
• Crianças que usam fralda: Fralda, lenço umedecido e pomada para assadura (quantidade suficiente para uso
diário) / Crianças em fase de desfralde: Quantidade de roupa suficiente para troca.
• 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila.
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Formando cidadãos do tamanho do mundo!

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2021 – ALUNO ANTIGO
EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERNAL I
MATERIAL INDIVIDUAL
1 caderno de desenho horizontal, grande e sem pauta – 96 folhas (encapado e etiquetado conforme
orientação abaixo em Notas). – Fazer a substituição ao término do mesmo.

No 1º semestre, serão utilizados os materiais restantes do ano 2020. Ao final do 1º semestre, a
professora irá analisar os materiais que precisam ser repostos e os mesmos serão solicitados pela
professora.
Notas:
1) Os cadernos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico transparente incolor e
identificado, através de etiqueta, com o nome completo e nível do aluno.
2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do material individual e do uniforme com o nome do
aluno, para evitarmos eventuais trocas.
3) Início das aulas: 08/02/21
4) Adaptação somente para alunos novos: 08 a 12/02/21
Horário: Turno Manhã – 08:00 às 10:00
Turno Tarde - 13:30 às 15:30
5) 1ª. Reunião de Responsáveis(online): 04/02/21
Horário: Turno Manhã: 08:30
Turno Tarde: 14:00
LISTA DE MATERIAL PESSOAL / HIGIENE
• Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa.
• 1 necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente
ou escova de cabelo.
• Crianças que usam fralda: Fralda, lenço umedecido e pomada para assadura (quantidade suficiente para uso
diário) / Crianças em fase de desfralde: Quantidade de roupa suficiente para troca.
• 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila.
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2021 – ALUNO ANTIGO
EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERNAL II
MATERIAL INDIVIDUAL
1 caderno de desenho horizontal, grande e sem pauta – 96 folhas (encapado e etiquetado conforme
orientação abaixo em Notas). – Fazer a substituição ao término do mesmo.
Estojo contendo: 2 lápis de escrever, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta, 1 apontador com depósito e 1 caixa de
lápis de cor (12 cores).

No 1º semestre, serão utilizados os materiais restantes do ano 2020. Ao final do 1º semestre, a
professora irá analisar os materiais que precisam ser repostos e os mesmos serão solicitados pela
professora.
Notas:
1) Os cadernos e os livros deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico transparente incolor e
identificado, através de etiqueta, com o nome completo e nível do aluno.
2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do material individual e do uniforme com o nome do
aluno, para evitarmos eventuais trocas.
3) Início das aulas: 08/02/21
4) Adaptação somente para alunos novos: 08 a 12/02/21
Horário: Turno Manhã – 08:00 às 10:00
Turno Tarde - 13:30 às 15:30
5) 1ª. Reunião de Responsáveis(online): 04/02/21
Horário: Turno Manhã: 08:30
Turno Tarde: 14:00

LISTA DE MATERIAL PESSOAL/HIGIENE
• Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa.
• Necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente ou
escova de cabelo.
• Crianças que usam fralda: Fralda, lenço umedecido e pomada para assadura (quantidade suficiente para uso
diário) / Crianças em fase de desfralde: Quantidade de roupa suficiente para troca.
• 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila.
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS:
EDUCAMOS EI – ECOSSITEMA COMPLETO
INFANTIL / 1º ANO (MATERNAL II)
❖ Está incluso no material:
➢

Livro da escolaridade / integrado

➢

Livro de Inglês – Projeto Bilíngue

➢

2 Livros paradidáticos escolhidos pelo professor
✓ Tchim
✓ Tô indo

❖
Obs. Os livros serão vendidos apenas pela escola através do portal SM DIRETO por meio do link
https://www.smdireto.com.br, portanto não serão vendidos na Secretaria da escola e nem via banco.
❖

Voucher: Infantil 3 anos do 1º e 2º semestres - 303711EI7

❖

Valor dos materiais: R$ 792,00
➢ O parcelamento será de acordo com o mês de compras.
✓ Compras em dezembro – Parcelamento em 12 x
✓ Compras em janeiro - Parcelamento em 7 x
✓ Compras a partir de fevereiro - Parcelamento em 5 x

Notas:
1) Início do uso dos Livros Didáticos: 15/02/21
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2021 – ALUNO ANTIGO
EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA I
MATERIAL INDIVIDUAL
1 caderno de desenho horizontal, grande e sem pauta – 96 folhas (encapado e etiquetado conforme
orientação abaixo em Notas). – Fazer a substituição ao término do mesmo.
Estojo contendo: 2 lápis de escrever, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta, 1 apontador com depósito, Hidrocor
fino (12 cores) e 1 caixa de lápis de cor (12 cores).

No 1º semestre, serão utilizados os materiais restantes do ano 2020. Ao final do 1º semestre, a
professora irá analisar os materiais que precisam ser repostos e os mesmos serão solicitados pela
professora.

Notas:
1) Os cadernos e os livros deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico transparente incolor e
identificado, através de etiqueta, com o nome completo e nível do aluno.
2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do material individual e do uniforme com o nome do
aluno, para evitarmos eventuais trocas.
3) Início das aulas: 08/02/21
4) 1ª. Reunião de Responsáveis(online): 04/02/21
Horário: Turno Manhã: 08:30
Turno Tarde: 14:00

LISTA DE MATERIAL PESSOAL/HIGIENE
• Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa.
• Necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente ou
escova de cabelo.
• 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila.

LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS:
EDUCAMOS EI – ECOSSITEMA COMPLETO
INFANTIL / 2º ANO (PRÉ-ESCOLA I)
❖ Está incluso no material:
➢

Livro da escolaridade / integrado

➢

Livro de Inglês – Projeto Bilíngue

➢

2 Livros paradidáticos escolhidos pelo professor
✓ O livro dorme
✓ Ah, as cores!

❖ Obs. Os livros serão vendidos apenas pela escola através do portal SM DIRETO por meio do link
https://www.smdireto.com.br, portanto não serão vendidos na Secretaria da escola e nem via banco.
❖ Voucher: Infantil 4 anos do 1º e 2º semestres - 303712EI7
❖

Valor dos materiais: R$ 792,00
➢ O parcelamento será de acordo com o mês de compras.
✓ Compras em dezembro – Parcelamento em 12 x
✓ Compras em janeiro - Parcelamento em 7 x
✓ Compras a partir de fevereiro - Parcelamento em 5 x

Notas:
1) Início do uso dos Livros Didáticos: 09/02/21
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2021 – ALUNO ANTIGO
EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA II
MATERIAL INDIVIDUAL
1 caderno de desenho horizontal, grande e sem pauta – 96 folhas (encapado e etiquetado conforme
orientação abaixo em Notas). – Fazer a substituição ao término do mesmo.
Estojo contendo: 2 lápis de escrever, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta, 1 apontador com depósito, Hidrocor
fino (12 cores) e 1 caixa de lápis de cor (12 cores).

1 caderno pequeno, pautado e horizontal - 96 folhas (encapado conforme orientação abaixo em Notas)

No 1º semestre, serão utilizados os materiais restantes do ano 2020. Ao final do 1º semestre, a
professora irá analisar os materiais que precisam ser repostos e os mesmos serão solicitados pela
professora.
Notas:
1) Os cadernos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico transparente incolor e
identificado, através de etiqueta, com o nome completo e nível do aluno.
2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do material individual e do uniforme com o nome do
aluno, para evitarmos eventuais trocas.
3) Início das aulas: 08/02/21
4) 1ª. Reunião de Responsáveis(online): 04/02/21
Horário: Turno Manhã: 08:30
Turno Tarde: 14:00

LISTA DE MATERIAL PESSOAL/HIGIENE
• Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa.
• Necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente ou
escova de cabelo.
• 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila.
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS:
EDUCAMOS EI – ECOSSITEMA COMPLETO
INFANTIL / 3º ANO (PRÉ-ESCOLA II)
❖ Está incluso no material:
➢

Livro da escolaridade / integrado

➢

Livro de Inglês – Projeto Bilíngue

➢

2 livros paradidáticos escolhidos pelo professor
✓ Tirar de letra
✓ Quero colo!

❖
Obs. Os livros serão vendidos apenas pela escola através do portal SM DIRETO por meio do link
https://www.smdireto.com.br, portanto não serão vendidos na Secretaria da escola e nem via banco.
❖ Voucher: Infantil 5 anos do 1º e 2º semestres 303713EI7
❖

Valor dos materiais: R$ 792,00
➢ O parcelamento será de acordo com o mês de compras.
✓ Compras em dezembro – Parcelamento em 12 x
✓ Compras em janeiro - Parcelamento em 7 x
✓ Compras a partir de fevereiro - Parcelamento em 5 x

Notas:
1) Início do uso dos Livros Didáticos: 09/02/21

