COLÉGIO PRO CAMPUS BABY
RELAÇÃO DE MATERIAL 2021 – MATERNAL - III (3 ANOS) – ALUNOS VETEREANOS
Para uso individual do aluno nos trabalhos de arte, socialização, experiências escolares e no registro das atividades e tarefas de casa (a criança
ainda não usa caderno nessa faixa etária):
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
QTDE
01
01
01
01

DISCRIMINAÇÃO
Avental de plástico;
Pasta catálogo tamanho A3, com 30 envelopes de plástico grosso para portfólio das atividades;
Carimbo Automático com o nome completo da criança (letra caixa alta simples);
PASTA ABA (tamanho OFÍCIO) transparente com elástico - para condução das tarefas.

MATERIAL INDIVIDUAL E DE APOIO PEDAGÓGICO - ESTE MATERIAL É NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE CADA CRIANÇA NECESSITA DE
ATIVIDADES CONCRETAS PARA DESENVOLVER DETERMINADAS HABILIDADES PSICOMOTORAS.
QTDE
DISCRIMINAÇÃO
QTDE
DISCRIMINAÇÃO
Resma de papel A3, considerando que a criança não utiliza
01
01
Hidrocor grosso;
caderno nessa faixa etária;
estojo
01 m Papel bolha;
01 cx. Lápis de cor triangular (12 cores) ou 24 cores;
Brinquedo educativo - peças grandes de plástico ou borracha 01 pct. Papel toalha para higiene das mãos;
01
adequado para faixa etária (encaixe, montagem ou empilhamento);
01
Pincel de pelo nº 24 (cabo cilíndrico) para atividades de pintura;
01
Brinquedo: carro, bola, boneca ou casinha;
01 cx. Big Giz de Cera (12 cores) para atividades de pintura;
02
Pratos de papelão cru 20 cm de diâmetro;
01
Quebra-cabeça de 10 peças ou dominó ilustrado;
01 m Feltro laranja;
Sacos plásticos transparentes para devolução de roupas sujas, quando
Massa de modelar antialérgica (12 cores) para atividades de
02 cxs.
50 und. necessário (caso a criança seja do período extensivo ou integral
estimulação de coordenação motora;
serão necessários 200 und.)
01
Cola isopor para colagem em E.V.A;
01
Alfabeto móvel de madeira (para atividades de linguagem);

CONDUZIR DIARIAMENTE UMA MOCHILA CONTENDO:
 NECESSAIRE COM:
. 1 sabonete líquido infantil;
. 1 cueca ou 1 calcinha, para trocar quando necessário;
. 1 farda extra (short e camisa) para eventuais necessidades;
. 1 toalha de banho.
 Agenda Escolar padronizada (adquirida na escola);
 1 garrafinha com água, imprescindível para manter a saúde da criança;
 02 máscaras nas cores branca e verde, identificadas com o nome da criança (conduzir diariamente).
OBSERVAÇÕES:
1) Todo material deve ser identificado com o nome da criança;
2) É importante que o material seja entregue na escola nas datas e horários indicados abaixo, para organizarmos o início do período letivo de
2021:

11 a 19 de janeiro, de 7h30 às 11h e de 13h30 às 17h, no Pro Campus Baby
3) No final do período letivo, não haverá devolução de material, pois o mesmo será utilizado nas atividades pedagógicas realizadas durante o ano;
4) 1ª Reunião de Pais e Mestres: 16 de janeiro de 2021 (enviaremos posteriormente, pelo aplicativo da escola, o horário e o formato da reunião);
5) Para a realização das atividades no decorrer do período letivo, solicitamos que entreguem, a professora, a partir do dia 19/01 até o dia
15/02/21, as seguintes fotos (15cm x 21cm) com identificação no verso:
 do pai (ou alguém que o represente);
 da mãe (ou alguém que a represente);
 da criança;
 da família (ou alguém que a represente).

INÍCIO DAS AULAS: DIA 19 DE JANEIRO DE 2021.

COLÉGIO PRO CAMPUS BABY
Educação Infantil
Av. Firmino Pires, 857-Centro/Sul - Teresina-PI – Fone: (86) 2106-0606 Site: www.procampus.com.br

RELAÇÃO DE LIVROS PARA 2021 – MATERNAL - III (3 ANOS)
ATENÇÃO MATERIAL ADQUIRIDO EXCLUSIVAMENTE NA ESCOLA: PORTUGUÊS: SISTEMA ARI DE SÁ / INGLÊS: OXFORD

PARADIDÁTICO - SAS – ANUAL

CIRANDA DE LIVROS - SAS – ANUAL

LIVROS DE INGLÊS – OXFORD - ANUAIS

DIVIDIDOS EM 2 SEMESTRES
(1° E 2°)

DIVIDIDOS EM 2 SEMESTRES
(1° E 2°)

DIVIDIDOS EM 2 SEMESTRES
(1° E 2°)

DESENHO E ESCRITA – SAS - ANUAL
DIVIDIDOS EM 2 SEMESTRES

DIVIDIDOS EM 2 SEMESTRES
(1° E 2°)

(1° E 2°)
 MATERIAL ADQUIRIDO
FORA DA ESCOLA (LIVRARIAS)

LIVROS PARADIDÁTICOS
(SÃO OS MESMOS PARADIDÁTICOS DO MATERNAL II DE 2020)

A CASA
EDITORA: Paulinas
AUTORA: Regina Siguemoto
ILUSTRAÇÕES: Martinez
ISBN: 978-85-356-3223-1

QUAL É A COR DO AMOR?
Autor: Linda Strachan
Ilustrações: David Wojtowycz
Editora: Brinque-book
ISBN: 978-85-741-2188-8
ISBN: 978-85-0814-759-7

LIVRO INTEGRADO – SAS (3 LIVROS)

LIVRO DA FAMÍLIA – SAS - ANUAL

DIVIDIDOS EM 2 SEMESTRES
(1° E 2°)

INFORMAÇÕES: com:
 sandália ortopédica na cor preta;
 short verde e camisa branca (padronizados e adquiridos na
escola).
 casaco moletom (opcional), padronizado e adquirido na
escola.

• Horário do início e término das aulas:
– manhã: 7h20 às 11h30
– tarde: 13h20 às 17h30

ATENÇÃO:
Na primeira e segunda semana de atividades da crecheescola (19 a 29/01/21, Maternal I, II e III) as crianças
serão liberadas às 10h (alunos da manhã) e 16h (alunos
da tarde), pois será o período de adaptação para que
elas se sintam seguras e confiantes no universo
escolar, familiarizando-se com as pessoas de seu
convívio.
HORÁRIOS DOS SERVIÇOS OPCIONAIS
• Período Integral: 7h20 às 17h30
• Período Extensivo: 7h20 às 13h30
• After School: 13h30 às 17h30
OBS: É necessário gravar o nome da criança em todo o
material escolar e no fardamento, para evitar possíveis
trocas.

