
    Material Escolar 2019 – Nível II 
Entregar no dia 08 de fevereiro, horário das 8h às 17h30. 

Reunião de Pais no dia 08/02/2019, às 10h (Nível I e II matutino) e às 15h (Nível I e II vespertino) 

no Auditório do EIC 
 

LIVRO DIDÁTICO 

Inglês: PROGRAMA BILÍNGUE - EIC English Pass  - Kit Nível 2 (Sn3) FTD - StandFor Evolution 

O livro deverá ser adquirido no Educandário, no período de 12/12/2018 a 21/12/2018 e 14/01/2019 a 

01/02/2019 (exceto sábado e domingo), das 09horas às 16horas, em até 2 vezes (1+1 vez) ou à vista, em cheque 

ou dinheiro. 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 100 folhas de papel A4 branco; 

 100 folhas de papel A4 colorido; 

 01 Bloco papel criativo branco com gramatura 

140/m²; 

 01 Bloco papel criativo colorido com gramatura 

120/m²; 

 01 Pincel (chato) N° 10; 

 01 Pincel (Broxa) N° 2; 

 01 Pincel Espuma de Poliéster Reto; 

 01 Pote de tinta para tecido – qualquer cor; 

 01 Caixa de tinta aquarela em pastilha; 

 02 Tubos de cola colorida relevo; 

 01 Caixa de tinta guache colorida; 

 01 Caixa de massa de modelar grande; 

 01 Giz carvão; 

 02 Tubos de cola branca, 90g; 

 01 Folha de papel duplex – qualquer cor; 

 01 Pacote de forminhas de brigadeiro; 

 20 palitos de picolé; 

 03 Lixas nº120 até nº150; 

 10 Pratos de Papelão tamanho médio; 

 01 Pasta de plástico com elástico A4; 

 10 Botões médios; 

 01 rolo de papel crepom – qualquer cor; 

 01 Camiseta adulto usada ou Avental (adequado ao 

tamanho da criança) para atividades de artes; 

 Retalhos de tecidos; 

 02 Livros de literatura infantil para esta faixa 

etária pode ser usado em bom estado para ficar 

na sala e ser manuseado por todas as crianças; 

 01 Tela para pintura (tamanho 20X30); 

 01 Caderno grande, meia pauta, 40 folhas, capa 

dura, preferencialmente brochura. 

 1 Pasta Maleta Plástica (polipropileno) com alça e 

elástico, para folhas tamanho A3. 

 

ORGANIZADOS EM ESTOJO ESCOLAR: 

 01 Caixa de lápis de cor triangular/12 cores; 

 01 Estojo de caneta hidrocor – 12 cores; 

 01 Caixa de giz de cera – 12 cores; 

 02 Lápis grafite triangular; 

 01 Borracha macia; 

 01 Apontador com depósito; 

 01 Tesoura escolar sem ponta. 

A Agenda Escolar - Será entregue ao educando, em sala de aula, no primeiro dia letivo. Deverá ser preenchida 

com TODOS os dados pessoais do estudante e do seu responsável. Seu uso diário, como instrumento de 

comunicação escola & família, é fundamental, portanto, obrigatório. 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES  

 Solicitamos a reposição, quando necessária, dos materiais individuais durante o ano letivo. Caso haja 

necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado aos pais durante o ano letivo. 

 O uso do uniforme é obrigatório.  

 Na Educação Infantil a Contação de Histórias está diariamente contextualizando as aprendizagens com papel 

fundamental de estimular e incentivar a leitura. Para enriquecer as vivências dos educandos com a literatura 

infantil desde a mais tenra idade, o Educandário Imaculada Conceição possui o Projeto de Leitura que perpassa 

desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. E para contemplar parte desta proposta temos a “Ciranda do 

Livro” que objetiva criar um espaço de troca, experimentação, diálogo e vínculo entre pais, educandos e escola, 



no universo dos livros da leitura. Para isso, na Reunião de Pais, estaremos explanando como e quando a proposta 

acontecerá, com direcionamento de aquisições das obras literaturas infantis que estarão contemplando-a. 

 Tendo em vista a importância do aprendizado de um instrumento, na Educação Infantil possui o projeto de 

iniciação à Flauta Doce Soprano para os educandos do Nível I e Nível II. "A flauta doce contribui para o 

desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança. Na aprendizagem escolar, vai auxiliar no raciocínio, 

na concentração e na memorização. Trabalha a capacidade respiratória, o controle das emoções e o convívio 

social. Artisticamente, valoriza as práticas musicais do(a) educando(a) no que diz respeito à performance e 

autoria." Para isso, solicitamos a aquisição/envio da flauta para darmos continuidade à proposta, salientamos 

que é um instrumento de valor acessível.  

A seguir apresentamos as informações quanto ao modelo e sugestões de lojas para adquirir: Digitação 

Germânica, cor: branca. 

Marcas no mercado: Sugestões de algumas lojas: 

- Yamaha (YRS-23) 

- Michael (WRSM 21) 

- Dolphin Izzo (PT1) 

- Zandomenico (Rua Conselheiro Mafra, 372 - Centro, Florianópolis - 

SC (48) 3222 - 4509. 

- Multisom (Rua Felipe Schmidt, 297 - Centro, Florianópolis - SC (48) 

3333 - 0711, assim como em lojas no Shopping Center da grande 

Florianópolis). 

- Mensageiro Musical (Rua Sete de Setembro, 159 – Centro, 

Florianópolis – SC (48) 3222 – 4418. 

 É obrigatório a identificação com nome e sobrenome da criança em todos os pertences enviados à escola, como: 

uniformes, roupas extras, toalhas, guardanapos, brinquedos, copos, mamadeiras, bicos, potes entre outros.  

 Para as aulas de Educação Física, faz-se necessário o uso de tênis, devendo evitar, diariamente, o uso de 

tamancos, chinelos e sandálias de dedo ou com salto. 

 Será permitido o uso de fantasias no aniversário do estudante e em datas marcadas no calendário escolar. 

 Possuímos uma mochila padronizada, fornecida pelo Colégio, a ser retirada a partir do inicio do ano letivo, que 

deverá acomodar lanche, agenda escolar e garrafa para água. Para os Maternais I e II, fornecemos uma bolsa 

para roupas e objetos pessoais. A bolsa também pode ser adquirida na tesouraria do Colégio. 

 Os educandos que almoçam na escola, devem trazer escova, creme dental e uma toalha de lavabo para higiene 

bucal, devidamente identificados. 

 Os educandos do Período Diversificado que dormem, devem trazer um jogo de lençol e travesseiro no tamanho 

35X40. 

 


