LISTA DE MATERIAL 2022

INFANTIL IV

Estimadas famílias,
Com a missão de desenvolver pessoas e formar líderes, o Colégio Universo, em parceria com o Sistema pH, apresenta o material
didático para 2022 que tem como elemento norteador a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as diretrizes educacionais,
trazendo as propostas pedagógicas mais atualizadas.
Com ensino forte, conteúdo aprofundado, contextualizado e abordagem de temas interdisciplinares, o material propõe o
desenvolvimento completo dos alunos e a participação ativa em seu próprio processo cognitivo.
É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA O APRENDIZADO QUE O ALUNO POSSUA TODO O MATERIAL DIDÁTICO.
INFANTIL 4
SISTEMA DE ENSINO PH – (NÍVEL 3)

O Sistema de Ensino pH consiste em:
• 4 livros entregues no decorrer do ano:
✓ 4 cadernos (cartonados e adesivos)
✓ 4 livros paradidáticos (Coleção Era uma Vez)
✓ 4 envelopes Para Casa
✓ 1 conjunto de formas geométricas e cores em EVA
✓ 1 bolsa
• Projeto de Formação Socioemocional: O Líder em Mim
• 1 livro de Inglês
• Acesso à plataforma Plurall

EDITORA
Somos

INVESTIMENTO

À vista com desconto:
R$ 890
Débito, PIX ou Transferência
No cartão de crédito:
Em até 10 X R$ 98,89

MATERIAL PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS INDIVIDUAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 Agenda personalizada (adquirida na escola) R$ 35
01 Caderno de atividades/Portfólio (adquirido na escola) R$ 50
02 Livros de história infantil (podem ser usados) – PARA USO COLETIVO, SEM DEVOLUÇÃO
06 Lápis de escrever, 01 caixa de lápis de cor jumbo, 01 borracha e 01 apontador
01 Brinquedo educativo: encaixe, quebra-cabeça, blocos lógicos ou alinhavo (adequado para faixa etária) – PARA USO
COLETIVO, SEM DEVOLUÇÃO
01 Pasta Aba Elástico Ofício fina - DelloFine
200 folhas de Papel sulfite A4
01 Toalha p/ mãos (deve ser enviada diariamente na lancheira da criança) – MARCADA COM O NOME
01 Garrafinha de água (deve ser enviada diariamente na lancheira da criança) - MARCADOS COM O NOME

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. 11/01/2022 (3ª feira) - Apresentação da professora e entrega de material individual de 7h às 11h.
Reunião de pais e mestres, às 19h, sobre procedimentos específicos da sala de aula de seu filho(a). ATENÇÃO!
REUNIÃO INDISPENSÁVEL PARA NOVATOS, FAVOR NÃO TRAZER A CRIANÇA.
2. 13/01/2022 (5ª feira) – Início do ano letivo. Começaremos a receber as crianças conforme agendamento, por
telefone, a fim de proporcionarmos um período de adaptação mais tranquilo e individualizado, ou seja, existirá uma
ordem para iniciarmos o ano com cada criança.
3. Nos primeiros dias de aula é necessário haver grande colaboração por parte dos pais ou responsáveis, pois
nenhum destes poderá entrar com a criança na sala de aula, sendo permitido ficar com a criança nas áreas prédeterminadas.
4. O uniforme escolar compreende: camiseta e short/ short-saia com sandália Ortopé preta ou Crocs.
O fardamento deve ser usado a partir do 1º dia de aula.
5. Os livros e fardamentos estarão à venda na Lojinha do Colégio, que funciona de 2ª a 6ª feira de 7:30 às 17h e
sábado de 7:30 às 11h.

