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LISTA DE MATERIAL - 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL III (USO DIÁRIO) 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

✓ Português: Projeto Ápis, Educação Infantil, Linguagens, Vol. 1, Dante e Noemi. Editora Ática. 
1ª edição 2016. 
 

✓ Matemática: Projeto Ápis, Educação Infantil, Matemática, Vol. 1, Dante e Noemi. Editora Ática. 
1ª edição 2016. 
 

✓ Natureza e Sociedade: Projeto Ápis, Educação Infantil, Natureza e Sociedade, Vol. 1, Dante e 
Noemi. Editora Ática. 1ª edição 2016. 
 

✓ É necessário que a criança tenha em casa, para execução de tarefas, um kit contendo: 
● lápis de cor; 
● lápis grafite – Jumbo Triangular; 
● apontador para lápis Jumbo Triangular; 
● borracha; 
● giz de cera. 

 
 
 
 

 OBSERVAÇÕES 

● Aula inaugural com pais e estudantes novos: 24/01/2020, sexta-feira, das 14h30 às 16h. 

● Início das aulas: 27/01/2020. 
● Agenda Escolar, própria do SAFA, entregue gratuitamente na primeira semana de aula. É de 

uso obrigatório. 
● Os materiais (livros didáticos) e o uniforme deverão ser identificados com o nome da criança 

(exceto folhas). 
● A entrega de material deverá ser feita nos dias 23/01/20 e 24/01/20, nos horários de 8h às 12h 

(para o turno matutino) e 14h às 18h (para o turno vespertino). ENTREGA NO PERÍODO EM 
QUE O ESTUDANTE ESTÁ MATRICULADO.  

● Para quem optou em pagar a taxa de material de uso individual, já estão inclusos 3 (três) livros 
para o Projeto Leitor SAFINHA.  

● Para quem optou em adquirir o material de uso individual, a relação dos 3 títulos dos livros 
literários será enviada na primeira semana de aula. 

 
 

 
 
 
 
 

O uniforme escolar poderá ser adquirido nas 

lojas relacionadas no verso. 



 

SUGESTÕES PARA A COMPRA DE UNIFORME 
 

Pelo site: 

www.pluriformeloja.com.br 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 
 
 

A Livraria Leitura estará com ponto de venda no  

SAFA a partir de 18 de novembro de 2019  a 31 de janeiro 

de 2020. 

http://www.pluriformeloja.com.br/

