
                                                                                                                         
 
 

LIVRO DIDÁTICO  
O livro da FTD será vendido através no site www.ftdcomvoce.com.br o nome da 

escola está como "Inst. São José de Educ. e Instrução”, cupom de aluno(a) 
FTD21SPJEI, com 10% de desconto, a partir do dia 21/12/2020. 

 

 
• A CHUVARADA – Ed. FTD 

Autora: Isabella e Angiolina 
 

• FAÇA – OBRA INTEGRADA – EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL 1 
AUTORA CRISTINA HULLE 
 

• Livro: Jump In Starter! – Class Book  
Editora Oxford 
ISBN 10: 0194045544 
ISBN 13: 9780194045544 
Autora: Mari Carmen Ocete 

 

 
Orientações aos Pais/Responsáveis 

✓ O (a) aluno (a) deverá vir com o uniforme completo. Trazer somente a mochila com 
trocas de roupa e lancheira. 

✓ Todas as peças do uniforme deverão ser marcadas com o nome completo do (a) aluno 
(a). 

✓ Todo material de uso individual deverá estar todo marcado com o nome completo do 
(a) aluno (a): mochila, lancheira, garrafinha, lápis, estojo, etc. 

✓ Livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente grosso e 
etiquetados com nome e série. 

✓ NÃO trazer os materiais no primeiro dia de aula. 
 

✓ Atestado Médico para as aulas de Educação Física, com data de 2021 – entregar 
para a professora da classe na 1ª Quinzena de Fevereiro. 
 

✓ Manter na mochila do (a) aluno (a) todos os dias: 

• Usando fralda:    
o 8 fraldas (4 para o integral + 4 para o pedagógico); 
o 1 pomada para assaduras; 
o 1 pacote de lenços umedecidos. 
o 5 mudas de roupas completas (calça, bermuda, camiseta, calcinha, 

cueca, meias e blusão de frio); 
o 3 pares de tênis. 

Trazer trocas completas de roupa todos os dias. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR / 2021 

o 01 caderno de desenho 96 folhas (espiral grande, capa dura) 
o 01 placas de E.V.A estampadas – 40X60cm 
o 03 placas de E.V.A com glitter – 40X60cm 
o 01 metro de feltro verde 
o 01 metro de TNT estampado 
o 01 pasta fina transparente com elástico 
o 02 folhas de papel crepom (cor a escolher) 
o 04 potes de massa de modelar Soft – Acrilex  
o 01 lápis triangular JUMBO (preto) 
o 01 lápis triangular JUMBO 12 cores pequeno 
o 01 pacote de prendedor de roupa (simples de madeira) 
o 01 caixa de giz de cera 
o 01 pacote de penas coloridas 
o 01 pincel chato nº 16 
o 01 durex largo 
o 01 papel cartão 
o 01 papel kraft 
o 01 caixa de tinta guache com 6 cores  
o 01 caixa de tinta plástica  
o 01 caixa de cola colorida com glitter 
o 01 pacote de algodão pequeno 
o 01 foto do estudante 10x15 (sozinho) 
o 02 fotos do estudante: em momentos de lazer com a família de rosto; de corpo inteiro 

3/4 
o 01 revista velha para recortes 
o 01 estojo 

 
MATERIAL DE HIGIENE: 

o 02 caixas de lenço de papel (com 100 unidades cada) 
o 02 potes de lenços umedecidos (450 unidades cada) 
o 01 toalhinha de mão com o nome do (a) aluno (a) (manter na lancheira) 

 

Início das aulas em 26/01/2021. 
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