2019
INFANTIL 2 (4 anos) – EDUCAÇÃO INFANTIL
ORIENTAÇÕES GERAIS


1ª Reunião de Pais para Orientações Gerais e Entrega de materiais para Educação Infantil
Data: 25/01/2019
Horários: 10h30 (alunos matriculados no período da manhã)
Horários: 16h20 (alunos matriculados no período da tarde)



Início das aulas
25/01/2019 – Para os alunos novos do Infantil 1 ao Infantil 3
Das 7h30 às 9h30 para os alunos matriculados no período da manhã
Das 13h20 às 15h20 para os alunos matriculados no período da tarde
28/01/2019 – Para todos os alunos



Horário das Aulas
7h30 às 11h55 (manhã)
13h20 às 17h45 (tarde)






O uso dos uniformes é obrigatório desde o 1º dia de aula ou atividades;
Todos os materiais deverão ser identificados;
É proibido o uso de estiletes e corretivo líquido;
Não indicaremos as marcas dos materiais, apenas solicitamos que os senhores Pais/responsáveis
sejam criteriosos com relação à qualidade e durabilidade dos mesmos.

LISTA DE MATERIAIS

LIVROS DIDÁTICOS
EDEBÊ
MATERIAL DIDÁTICO GIROLHAR DA REDE SALESIANA DE ESCOLAS – ETAPA 4 ANOS
Observações:
1) Deve ser adquirido pelo site www.loja.edebe.com.br, a partir do dia 09/11/2018.
2) O material impresso deverá ser retirado no Liceu, mediante apresentação de nota fiscal, a partir do dia 07/01/2019.

LIVROS PARADIDÁTICOS
MATERIAL DE INGLÊS
Título: SUPER SAFARI 1 - PUPIL´S BOOK WITH DVD-ROM
Edição Britânica, somente o livro do aluno.
Autores: Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones
Editora: Cambridge University Press
ISBN: 9781107476677

MATERIAL DE PAPELARIA/ARTE
01 - Pasta catálogo com 50 plásticos grossos
01 - Pasta de plástico transparente com elástico, espessura fina
01 - Pasta transparente com 5 cm
30 – Sacos plásticos grossos, tamanho A4

300 – Folhas sulfite, tamanho A4/ brancas
01 - Bloco A3 criativo colorido120g/m2
01 – Bloco de papel A4 lumipaper
01 – Metro de contact transparente
02 - Folhas de E.V.A. coloridas (01vermelha/ 01 com glitter)
02 - Rolos de papel crepom (01 vermelho e 01 azul)
01 - Caderno de desenho grande, sem papel seda, com 96 folhas e capa dura (Lição de Classe e Casa)
02 – Lápis grafite triangular jumbo
01– Caixa de lápis de Cor Triangular Gigante - 12 Cores
01 - Estojo de Big Canetas hidrográficas com 12 cores
02 - Caixa de giz de cera com 15 cores
02 - Borrachas classic branca
01 – Apontador com depósito para lápis Jumbo
01 – Caneta permanente (azul, vermelha ou preta)
02 - Tubos de cola branca de bico fino fixo 100g
01 - Caixa com 6 cores de cola plástica
02 - Massa de modelar 500g
01 - Tesoura, sem ponta
01 - Pincel, chato, nº 18 - material de artes
01 – Rolo de fita Crepe grossa 48 mm X 50mts – Material de Artes
10 - Botões sortidos (aproximadamente 1,7cm)
01 – Pacote de lantejoulas grandes, tamanho 10 ou12 qualquer cor
01 – Bolinha de sabão
01 - Camiseta velha, de adulto, para aula de pintura
01 - Jogo pedagógico adequado à faixa etária de 4 anos, com nome (sugestões: jogos de montar do tipo monta tudo,
pinos mágicos, memória, quebra-cabeças, dominó) com peças grandes e resistentes
01 - Brinquedo adequado à faixa etária de 4 anos (cabeleireiro, mecânico, escritório, médico, carrinhos, animais)
01 - Revista para recorte (sugestões: Cláudia / Caras / Construção / Creche/ Recreio/ Mundo dos animais)
01 - Pacote de pano de limpeza multiuso
01 – Baldinho para areia, com pá e peneira
02 - Livros de história infantil com figuras grandes, adequado para crianças de 4 anos resistente

Outros:
Agenda Escolar Salesiana (fornecida pelo Liceu)
01 - Estojo de tecido com três divisões
01 - Mochila escolar adequada à faixa etária
01 - Lancheira

MATERIAL DE HIGIENE
De uso diário para deixar na mochila:
02 - Toalhinhas (01 lanche/ 01 escovação)
01 - Copo plástico sem tampa e sem bico
01 - Escova de dente
01 - Creme dental infantil sem flúor
01 - Estojo ou bolsinha impermeável com nome para uso na escovação
01 - Pacote de lenço umedecido
Para deixar na escola:
02 - Caixas de lenços de papel
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Camiseta branca (regata, manga curta, manga longa)
Short-saia vermelha (helanca), bermuda vermelha na altura do joelho (helanca, tactel, microfibra), calça
vermelha (helanca, tactel, moletom, microfibra)
Agasalho vermelho (tactel, moletom, microfibra) / jaquetão vermelho (microfibra)
Calçado: tênis (obrigatório)
Não será permitido o uso de baby-look e de calça legging.

Obs:
1) Todas as peças devem ter a logomarca do Liceu;
2) O aluno deverá vir uniformizado desde o primeiro dia de aula.
LOCAIS AUTORIZADOS PARA VENDAS
Uso do regular
 Armazém Campinas Av. Dr. Ângelo Simões, 174 – Ponte Preta - Tel.: 3252-1962
E-mail: armazem@armazemcampinas.com.br


Uniformes & Cia Rua Cristóvão Colombo, 386 – Guanabara - Tel.: 3232-7075
E-mail: jose_suzigan@uol.com.br



Rajik Rua Baronesa Geraldo de Resende, 319 – Jd. N. S - Auxiliadora Tel.: 2121-5358 e 2121-5359
E-mail: rajikcampinas@yahoo.com.br

