MATERIAIS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS – 2021
INFANTIL IV
Prezada Família,
Iniciamos os preparativos para um novo ano escolar que se aproxima, ainda com cenário de incertezas quanto à
normalização das aulas em regime 100% (cem por cento) presencial. Mas, acreditando na força do trabalho, a Escola continua
investindo em soluções educacionais para proporcionar aos alunos uma rotina de estudos consistente e geradora de múltiplos
aprendizados, sempre contando com o compromisso dos professores que, neste momento singular pelo qual estamos
passando, estão mostrando toda a sua capacidade de superação ao se adaptarem aos novos modelos de sala de aula, remoto
e híbrido, notadamente mais difíceis que o tradicional.
Enquanto aguardamos a liberação do Governo do Estado para a retomada total às aulas presenciais, continuaremos
ofertando o regime híbrido (aula presenciais e aulas remotas), com transmissão ao vivo da sala de aula, atendendo,
simultaneamente, os alunos que estiverem na Escola e os alunos que estiverem em casa.
Reforçamos que o apoio da família é um diferencial na vida escolar do filho.
Contem conosco para juntos construirmos o ano letivo de 2021.
Votos de saúde para todos!
Atenciosamente,
A Direção

1.

MATERIAL DE USO PESSOAL

Os materiais abaixo citados são de uso individual e deverão ser entregues, devidamente marcados com o nome do(a)
aluno(a), nos dias 7 e 8 de janeiro de 2021.

1.1 MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
ITENS
Agenda Escolar (modelo-padrão) – a ser paga no ato
da matrícula ou até o primeiro dia de aula e entregue
ao aluno.
Lápis grafite Jumbo, modelo
trifásico(triangular)*.
Lápis grafite modelo trifásico(triangular)*.
Borrachas (exceto borracha “cabeça de lápis”).
Apontador.
Tesoura inox, sem ponta, com o nome do(a)
aluno(a) gravado.

QUANT.
01

PLANO DE UTILIZAÇÃO
Para registro das atividades pedagógicas diárias e
acompanhamento familiar.

02
04
02
01

Para realização dos registros escritos.

01

Para uso nas atividades de recorte.

*Esse modelo permite o movimento de preensão correta do lápis.

1.2. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
ITENS
Escova de dentes com porta-escovas.*
Creme dental sem flúor.**
Muda de roupa, incluindo cueca/calcinha.
Toalha de banho infantil.
Pente ou escova de cabelo.
Sabonete líquido infantil (200 mL).**

QUANT.
01
01
01
01
01
03

PLANO DE UTILIZAÇÃO

Para uso na higiene bucal e corporal da criança.

*A escova de dentes com o porta-escovas deverão ficar dentro da lancheira ou da pasta e vir diariamente para a Escola.
**Itens repostos pela família conforme a necessidade da criança.

1.3. MATERIAL DIVERSO
ITENS
Pasta com alça, preferencialmente, ou mochila com
rodinhas – etiquetada com o nome do(a) aluno(a).
Garrafa para água, identificada com o nome do(a) aluno(a).
Avental plástico.

2.

QUANT.
01
01
01

PLANO DE UTILIZAÇÃO
Para condução dos materiais didático-pedagógicos entre casa e escola.
Para uso na alimentação da criança.
Para uso durante as atividades de artes que
envolvam tinta.

MATERIAL DE USO PESSOAL – STI (Sistema de Turno Integral)

Os materiais citados são de uso individual e deverão ser entregues, devidamente marcados com o nome do(a)
aluno(a), nos dias 7 e 8 de janeiro de 2021.
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2.1. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
ITENS
Sabonete líquido infantil (200 mL).*
Pente ou escova de cabelo.
Escova de dentes com protetor.*
Creme dental sem flúor.*
Xampu.*
Toalha de banho – a ser enviada para a Escola às segundas-feiras, retornando para casa às sextas-feiras.
Colônia (item opcional) – NÃO É PERMITIDO FRASCO DE VIDRO.*
Muda de roupa, incluindo cueca/calcinha.
*Itens repostos pela família conforme a necessidade da criança.

QUANT.
01
01
01
01
01
01

PLANO DE UTILIZAÇÃO

Para uso na higiene bucal e corporal da
criança.

01
01

2.2. MATERIAL DIVERSO
ITENS
Bolsa com divisórias.
Lençol com elástico (tamanho berço)* – a ser
enviado para a Escola às segundas-feiras,
retornando para casa às sextas-feiras.
Lençol sem elástico* – a ser enviado para a
Escola às segundas-feiras, retornando para
casa às sextas-feiras.
Copo inox, tamanho médio*.
*Itens marcados com o nome da criança.

QUANT.
01

PLANO DE UTILIZAÇÃO
Para condução do uniforme entre casa e escola.

01

Para proteção do colchão onde a criança repousa.

01

Para uso da criança na hora do repouso.

01

Para uso na alimentação da criança.

3. LIVROS DIDÁTICOS E SUPLEMENTOS (ATUALIZADOS CONFORME A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – BNCC)
Os livros didáticos e suplementos a serem utilizados no Infantil IV consistem na Coleção Explorar e Descobrir, editada
pelo SAS – Plataforma de Educação.
O(A) responsável deverá efetuar o pagamento, na tesouraria da Escola, correspondente à referida coleção, que será
entregue ao aluno no início de cada etapa do ano letivo.
1.
2.
3.
4.
5.

4.

Coleção Explorar e Descobrir
Explorar e Descobrir – Volumes 1, 2 e 3.
Ciranda de livros.
Desenho e escrita.
Atividades grafomotoras.
Projeto Literatura – Sempre juntos – Vivenciando valores.

PLANO DE UTILIZAÇÃO
Para exploração dos conteúdos adequados à série.

BILINGUAL PROGRAM – INTERNATIONAL SCHOOL

Collection Little Explorer Lime composta por:
1 bag
Student’s Books (2 volumes)
Storybooks (8 volumes)
1 pasta de PVC para atividades
1 boneco de um personagem

Observação: Os materiais do Bilingual Program serão entregues ao aluno no decorrer das etapas.

5.

TECNOLOGIA

5.1. PORTAL ARI DE SÁ
Acesse aridesa.com.br, gere sua senha e utilize os serviços exclusivos do portal.

5.2. AGENDA EDU
Baixe o aplicativo Agenda Edu e tenha acesso às informações escolares no seu celular.
Observação: É necessário que os pais ou os responsáveis estejam com seus e-mails atualizados na Secretaria da Escola.

5.3. PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS
Solução tecnológica utilizada para aulas remotas.
2
OSG: 7039-20 - CRCA /Rev.: VM

