Lista de Material Individual – Intermediate Kindergarten
Materiais que serão mantidos na mochila do aluno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Estojo de caneta hidrográfica fina 12 cores;
1 Caixa lápis de cor 24 cores;
4 Lápis grafite nº 2;
1 Apontador com depósito;
1 Borracha macia;
1 Tesoura sem ponta (a qualidade da tesoura é fundamental para o bom desempenho nas
atividades de recorte. Sugestão: Mundial);
1 Estojo com duas ou mais divisões;
Garrafa de água (squeeze) – deverá ser higienizada diariamente;
Nécessaire contendo: escova de dente, pasta e fio dental – deverá ser higienizada
semanalmente;
Muda de roupa completa, inclusive meias, calçado e roupa íntima;
Casaco;
1 Embalagem de lenço umedecido;
1 Mochila para acomodar todos os pertences do aluno.

Materiais que serão mantidos na escola:
•
•
•

1 Caixa de lenço de papel;
1 Camiseta GG com manga para pintura com nome – irá para casa semestralmente para ser
lavada.
Material do programa Maple Bear IK, a aquisição desse material deve ser feita através do site:
http://www.maplebear.com.br/store

Livros paradidáticos:
A metodologia Maple Bear valoriza muito a leitura, pois os canadenses acreditam que um povo
culto é um povo que lê bastante. Visando formar bons leitores desde as séries iniciais, o programa
sugere várias leituras de paradidáticos, nos dois idiomas. No currículo de inglês, eles estão no programa
Raz-Kids e Reading A to Z, fornecidos pela escola e sem custos adicionais aos pais. No currículo de
português, a escola fornece os livros para as leituras interativas, guiadas, compartilhadas e dos centros.
No entanto, há a necessidade dos alunos adquirem alguns livros paradidáticos por serem de uso
individual.

Os livros paradidáticos do 1º semestre deverão ser entregues com nome no primeiro dia de aula e os
livros do 2º semestre poderão ser entregues até o primeiro dia de aula do segundo semestre.
Semestre
Livro
Autor
Editora
que será
lido
Elmer, o Elefante Xadrez
David Mckee
WMF Martins Fontes
1º
Bichodário
Telma Guimarães FTD
1º
O Sanduíche da Maricota (Reformulado)
Avelino Guedes
Moderna
1º
Um Amor de Confusão
Dulce S. Rangel
Moderna
1º
O Caso do Bolinho
Tatiana Belinky
Moderna
1º
O grande rabanete
Tatiana Belinky
Moderna
2º
Chapeuzinho Amarelo
Chico Buarque
José Olympo
2º
Bibi compartilha suas coisas
Alejandro Rosas Scipione
2º
* Doação de 1 livro indicado à faixa etária para a Biblioteca Circulante
1º e 2º
Os livros solicitados acima podem ser comprados pelo site: http://www.maplebear.com.br/store/

Lembretes importantes:
1. Materiais de uso individual que precisam ser identificados com caneta permanente:
•Mochila
• Garrafinha de água (squeeze)
• Kit Escovação (Estojo, creme dental pequeno, escova de dente)
• Uniformes
2. Uniformes:
Todas as crianças devem vir devidamente uniformizadas diariamente.
Uniformes podem ser adquiridos nos seguintes endereços:
a. Escola – Rua José Félix de Oliveira, 1776 - Fone: 4702 – 7295 ou pelo site:
http://chackonline.com.br/
3. Apenas os livros e materiais que serão mantidos na escola deverão ser entregues no primeiro dia
de aula.
4. É de responsabilidade dos pais a reposição ou troca do material de uso individual;
5. É importante que todos os pais e responsáveis tenham conhecimento das normas escolares
expressas no guia dos pais e do calendário escolar enviado por email e pela agenda eletrônica KidReports

6. Horário de aulas: 8h às 12h para o turno matutino e 13h30min às 17h30min para o
turno vespertino. Recepção dos alunos do Ensino infantil a partir das 7h45 pela manhã
e das 13h15 à tarde.

