
 
 

                       Material Pessoal - 2020 
 

____________________________ I N F A N T I L   I I I  ___________________________________ 

MATERIAL ESCOLAR PESSOAL (colocar identificação do aluno):  
  
01 tesoura escolar de boa qualidade 
Sugestão: Tramontina simples para escola 

Toalhinha de mão com NOME (vem de casa no início da semana e 
retorna ao final da semana) 

01 camiseta grande para pintura  01 pincel n. 14  

01 escova dental + capa protetora (com 
nome)  

 

01 pasta dental (com nome)  **M: 2 mudas de roupa da estação + 1 muda da estação inversa + 1 
lenço umedecido + 1 calçado e meias. 

01 copo sem tampa simples 01 SACO PARA COLOCAR ROUPA SUJA 

**M: Deverá vir na MOCHILA todos os dias.  

LIVRO DIDÁTICO – 2020  
  

Inglês  GREENMAN AND THE MAGIC FOREST STARTER PUPILS 

BOOK WITH STICKERS AND POP-OUTS 

• Autor: MILLER, MARILYN  e  ELLIOTT, KAREN 

Edição:  1       Ano de Edição: 2015    Ano:  2015  Editora: CAMBRIDGE DO BRASIL 
* Nos dias 26, 27 e 28 de novembro teremos montado no Colégio um stand da Livraria Catarinense que estará 

comercializando os livros didáticos e paradidáticos.  
 

  
              
Orientações para o início das atividades:   
 
  
PERÍODO DE ADAPTAÇÃO: Os pais serão orientados pela professora na primeira reunião do ano. 
Para matrículas durante o curso do ano letivo é necessário o agendamento de uma reunião 
individualizada com a professora antes do início da frequência do aluno.  
  
COMUNICAÇÃO: Toda comunicação entre família e escola será feita pelo APLICATIVO do 
Colégio Jardim Anchieta que poderá ser instalado no seu celular através do Google Play ou Apple 
Store.  
  
 LANCHE:   * É aconselhável que o lanche diário da criança venha em uma lancheira apropriada 
para evitar vazamento nas roupas e pertences.  

* Conforme a preferência da família, a alimentação também pode ser contratada na 
CANTINA do colégio, com cardápio mensal elaborado por nutricionista.  
 
UNIFORME: O uso do uniforme escolar é OBRIGATÓRIO aos alunos das turmas de Infantil III.  
*Todos os objetos e roupas das crianças devem vir com nome para evitar possíveis trocas.  
 

INÍCIO DAS AULAS: 05/02/2020 

Reunião de Pais:    

31/01 (Sexta-feira) - 18:30  
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