
 
 

 
TEMA NORTEADOR DO ANO LETIVO EM 2021 

CONTINUAR A ACOLHER HOJE PARA CONSTRUIR UM NOVO AMANHÃ 

Rua Aprígio Guimarães, 840 – Tejipió 
Tel (81) 3455 5781  Email: sac@esj-pe.com.br  Site: www.escolasaojorge.com.br 

A confiança que você procura, o carinho que seu filho merece 

 

 

 

INFANTIL II – Educação Infantil 
 
LIVROS: 

Kit Especial Viver Valores (Edição Reformulada) – 05 anos Maria Amélia Construir  

01 livrinho de historinha infantil (Contos literários) Livre Livre 

 
MATERIAIS PARA USO NO PROCESSO PEDAGÓGICO (Todos com o nome) 

 
01 Material de entretenimento 02 Folhas de papel Color Set (estampado) 
01 Avental plástico 01 Folha de papel crepom (vermelho) 
03 Cadernos pequenos de capa dura 96 fls. 01 Caixa de lápis de cor com 12 (grande) 
01 Caderno de desenho grande 01 Metro de papel contato transparente 
01 Caixa lápis Gizão de cera com 12 (grande) 02 Metros de acoplado (amarelo) 
02 Caixas de massa de modelar 02 Metros de feltro (Sugestão de cores: vermelho, azul …) 
02 Folhas de EVA com glíter (dourada e 
vermelha) 

01 Tesoura escolar sem ponta 

01 Caixa de Pintura a dedo 01 Tubo de cola branca (grande) 
01 Cola para emborrachado 10 Lápis pretos com borracha (todos com o nome gravado) 
01 Folha de papel seda (azul) 01 Fita metálica 

01 Pincel Ref. 166 nº 10  

OBS: OS ESTUDANTES VETERANOS (2020) ESTÃO ISENTOS DOS ITENS QUE CONSTAM EM 
NEGRITO OU SEJA, NÃO É NECESSÁRIA A COMPRA.  

 

MATERIAIS DE USO PESSOAL (Com o nome completo do estudante): 

 Lancheira  Toalha pequena (com o nome do estudante) 

 Copo personalizado 
ou garrafinha 

 Manter sempre na bolsa um par de roupas para 
qualquer eventualidade. 

 

Caros Pais ou responsáveis: 
Os senhores reservaram um valor financeiro para investir no material didático de seu(ua) filho(a), 

portanto não esqueçam também de reservar, durante todo ano letivo, um pouco do seu tempo para 
acompanhar com dedicação os seus estudos. 

Incentive seu(ua) filho(a) a criar hábitos de estudo em horário reservado e em ambiente agradável, 
assim o retorno de seus esforços será gratificante. Boas Compras! 
 

OBSERVAÇÕES 
* O material didático do estudante deverá ser apresentado completo para ser conferido pela escola nos dias 
20 e 21/01 (horário – Manhã: 08 às 11h30. e tarde: 13h30 às 16h30.), retornando com o responsável o 
que for de uso pessoal e os livros. Recomendamos que o prazo acima seja respeitado, evitando 
interferência no 1º dia de aula, bem como transtornos futuros. 
* Não encape nem identifique seu(s) LIVRO(S) antes de conferir na escola. Assim, não haverá problemas 
se for preciso trocá-lo(s). 
* Não aceitamos os livros (apostilas e livros didáticos) já utilizados em anos anteriores nem tampouco livros 
do mestre (com respostas). 
* O código penal, em art. 184, estipula punição para quem tira cópia ilegal de até quatro anos de reclusão. 
Cópia não autorizada é crime. 
* No dia 29/01/2021 os pais da Educação Infantil deverão participar de uma reunião virtual, na qual haverá 
o repasse de informações importantes relativas ao início das aulas, à proposta pedagógica e a 
apresentação das professoras. O link da reunião será enviado via aplicativo da agenda escolar. 


