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Ciranda – Educação Infantil 3 anos*

Mathema

Carla Cristina Crispim

*O projeto Ciranda tem como proposta oferecer situações ricas e desafiadoras, propiciando um contexto
problematizador, no qual os alunos participam, como agentes ativos, defendendo seus pontos de vista,
organizando argumentos e planejando ações. Todo o trabalho realizado, em sala de aula, recebe, como suporte,
a formação dos professores e de tudo o que acontecerá ao longo do ano.
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Materiais escolares
caixas de gizão de cera, com 12 unidades, jumbo
caixa de lápis de cor, com 12 cores (inteiro triangular)
caixa de canetas hidrográficas, com 12 cores - vai e vem
tubos de cola pequenos, 35g
potes de massa para modelar, 140g, cores variadas
sacos plásticos, tamanho ofício, sem furo
sacos plásticos transparentes, sem furo, A3
pasta plástica, com elástico, tamanho ofício, cor amarela, transparente - 20mm
estojo escolar, simples, em tecido com zíper
conjunto dobradura, com 60 folhas coloridas, 10cm x 10cm
folhas de cartolina branca
bloco de papel sulfite branco A4, 100 folhas
bloco de papel Ecocores, textura visual, 7cores, 230x320mm, 36 folhas
bloco de papel canson A3, branco, 20 folhas
jogo de capas para encadernação com capacidade de 1 a 50 folhas
jogos - grampo trilho plástico branco - “Romeu e Julieta”
avental de tecido, cor verde e tecido brim
sacola/ capa tecido, cor verde e tecido brim - finalidade: organização do material individual do
01
aluno
Ressaltamos a importância de o material acima estar disponível para o aluno utilizar no início das aulas.
Os materiais podem ser adquiridos em papelarias e livrarias de sua preferência.
A papelaria Nipon Digital estará nas dependências do CIL, nos dias 04 a 14/12/2018, das 7h às 15h. Após essa
data, o atendimento será feito em sua loja virtual - www.cil.listadocolegio.com.br
O livro poderá ser adquirido na livraria Art Shop, que prestará atendimento somente em sua loja virtual, no
endereço www.artshop.net.br, entregando as encomendas aos alunos, no início do ano letivo.

Para esclarecimento de dúvidas, solicitamos que a família entre em contato, diretamente, com a Coordenação
Pedagógica.
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