LISTA DE MATERIAL 2022 – K5
Prezados pais ou responsáveis
Neste ciclo de escolaridade, o livro didático adotado será utilizado de acordo com a necessidade do
trabalho que sistematiza os conteúdos da série. Isto significa que ele não será, necessariamente, usado
na sua totalidade.
Os alunos do K5 usarão uma mochila padrão que deverá ser adquirida em um dos fornecedores de
uniformes da escola. Seu tamanho é maior do que a mochila utilizada até o K4. Esta mochila será
utilizada por três anos (K5, 1° ano e 2° ano).
Para efeito de organização, pedimos que todo o material seja trazido no primeiro dia de aula e que seja
identificado com o NOME COMPLETO e a SÉRIE do aluno.

MATERIAL
- MOCHILA PADRÃO DA ESCOLA.
- ESTOJO (de zíper, organizado apenas em dois compartimentos sem elásticos individuais para cada
lápis) contendo:
1 Conjunto de canetas hidrocor – ponta grossa – 12 cores
1 Caixa de lápis de cor – 12 cores
1 Caneta hidrográfica ponta porosa softpoint
1 Pincel marcador para quadro branco (qualquer cor)
1 Apontador duplo (2 furos) com depósito
2 Lápis grafite JUMBO HB nº 2 (recomendamos o modelo triangular)
2 Borrachas
1 Tesoura escolar sem ponta
1 Lousa branca magnética pequena (aprox. 27cm x 21cm)
- 1 Caderno Pedagógico Espiral Meia Pauta 40 folhas
- 1 Bloco criativo – 32 folhas em 8 cores (tamanho 325 x 235)
- 1 Avental de manga comprida para as atividades de artes
- 1 NÉCESSAIRE, contendo pasta e escova de dente (sem fio dental ou enxaguante bucal)
- 1 Garrafa de água pequena

LIVRO DIDÁTICO
Prosinha – Educação Infantil 3
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Editora Saraiva
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UNIFORME ESCOLAR À VENDA NAS LOJAS:
NA RUA DA ESCOLA
Site: www.naruadaescola.com.br
Moema – Al. Dos Arapanés, 853 –
Tel. (11) 5051-5045

UNIFORMES CATARINA
Site: www.uniformescatarina.com.br
Morumbi – Rua Manuel de Santa Maria, 278
- Tel.(11) 3743-9712

