Lista de Material Escolar 2022
INFANTIL III
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1.
Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do(a) estudante. Os cadernos, os livros e os
demais materiais didáticos deverão ser identificados, além do nome, com o curso.
2.
Solicitamos que o nome da criança seja escrito nas etiquetas dos livros e dos cadernos com letra de
imprensa maiúscula para facilitar a identificação pelas crianças.
3.
Todos os materiais deverão ser entregues à professora, na própria sala de aula, conforme orientação na
1ª Reunião de Pais.
4.
Uso do tênis é obrigatório para a segurança do estudante.
5.
O uso do uniforme será exigido a partir do primeiro dia de aula. Para aquisição: Livraria Leitura –
Shopping Manaíra - Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 805 - Manaíra, João Pessoa – PB.
6.
Orientamos aos pais e estudantes a utilizarem material original, uma vez que a reprodução parcial ou
total de uma obra, mesmo que sem finalidade lucrativa, viola os direitos autorais do autor. Lei 9610/1998.
7.

Caderno de Bilhetes Institucional (deverá ser adquirido na unidade no início das aulas).
1. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Descrição

Unidade
1
Avental plástico e uma camisa grande de malha (usada)
2
Caderno de desenho com espiral 48 folhas (capa dura)
1
Maleta A3 com dorso de 30mm com elástico (para envio dos livros e atividades)
Garrafinha ou copo para água, 1 muda de roupa - observar variação climática (na bolsa do
1
estudante)
1
Mochila de rodinha (grande)
1
Necessaire (pente ou escova de cabelo, 1 toalhinha de mão)
1
Apontador para lápis grafite grosso
1
Borracha grande
2
Caixa de giz de cera 12 cores (grosso)
2
Brinquedo pedagógico conforme a idade tipo encaixe, ligue-ligue
1
Caixa de lápis de cor (grande e grosso) 12 cores
1
Caixa de lápis hidrocor (grande e grosso) 12 cores
4
Caixa de massa de modelar (à base de amido) 12 cores
2
Lápis grafite grosso
3
Revista para recorte (atentar para o conteúdo visual)
2
Alfabeto de E.V.A Maiúsculo Grande
1
Numeral de E.V.A (1 A10)
1
Caixa cola colorida
1
Cola alto relevo (cor variada)
1
Cola branca 110g
2
Pintura a dedo com 6 cores

MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO

•

•

Coleção Explorar e Descobrir para Educação Infantil - SAS, que deverá ser adquirida através
da livraria digital: www.centraldolivro.com.br (senha: RBEEDU@2022). A aquisição do
material permitirá o acesso a plataforma SAS e a ferramenta pedagógica Liga das
Corujinhas com atividades gamificadas que serão utilizadas no decorrer do ano letivo de
2022.
Livro de inglês (currículo bilingue) para estudantes do Infantil III será adquirido no site:
https://loja.beducation.com.br/ . O material Be – Bilingual Education adotado é totalmente
parametrizado pela BNCC e em parceria com a National Geographyc Learning.
Para adquirir o material do currículo Be 2022:
Acesse: loja.beducation.com.br
Clique em “Acessar como Família”
Logo após, insira o cupom de compras: RBJP → Clique em continuar
Preencha os dados do estudante → Clique em continuar
Preenche os dados cadastrais do comprador → Clique em cadastrar
Selecione o material do estudante
Adicione ao carrinho
Selecione o frete
Selecione a forma de pagamento
Preenche com os dados de quem irá receber o material
Após esse processo, basta conferir o pedido e finalizar.

Observações do procedimento de entrega do material do currículo Be – Bilingual Education:
Ao realizar o pagamento e com a confirmação da compra, o responsável irá receber por e-mail a nota fiscal
e um comprovante de compra para apresentar no colégio e retirar o material, conforme segmento no qual o
estudante esteja matriculado para o ciclo de 2022.
Atenção: O período de retirada dos materiais, na escola, será divulgado posteriormente, pelo Batista ID.
Abaixo detalhamento dos materiais do estudante:
KIT
KitMATERNAL
Infantil III 3
Pasta Educação Infantil Be
Caderno Educação Infantil Be
Cartela de adesivos Be
Be Activities for Kids K3
Welcome to Our World 1 Student book
Booklet K3 Be

•

Combo BENE:) Educação Infantil e Ensino Fundamental I - Programa de Formação Ética e
Socioemocional - dois volumes + Plataforma Digital + Material de Apoio + Certificado. (Até 30/01/22
com 28% de desconto para pagamento à vista no boleto ou com 25% de desconto em até 10x no
cartão. Após essa data, pagamento no valor integral à vista ou parcelado no cartão de acordo com a política
da central do Livro. Compras no site www.centraldolivro.com.br (senha: RBEEDU@2022).

LIVRO DE LITERATURA
Os livros de literatura ou a plataforma a ser adquirida pela família serão divulgados na 1ª Reunião de pais.

MATERIAL DE ARTES (PARA USO EM SALA DE AULA NAS ATIVIDADES EXTRAS)
O Material de Artes é organizado e divulgado em uma lista especifica que encontra-se disponível aos pais
na secretaria da escola para consulta.
Para facilitar a aquisição do Material de Artes será disponibilizado na área do estudante, um boleto no
início do ano letivo (a partir do dia 24/01/2022).
O valor dessa taxa de Material de Artes será R$160,00 (cento e sessenta reais) que poderá ser dividido em
até 02 (duas) parcelas com vencimento para 11/02 e 11/03.

INÍCIO DAS AULAS
24/01/2022 (segunda-feira)
Horário: 7h10 às 11h40 - manhã
13h às 17h30 - tarde
PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS
Data: 20 de janeiro de 2022 – 18 horas.
Nesta reunião serão tratados assuntos referentes à adaptação escolar, horários escolares, projetos,
alimentação, dentre outros assuntos.
UNIFORME ESCOLAR
Para aquisição: Livraria Leitura – Shopping Manaíra - Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 805 - Manaíra,
João Pessoa – PB.
BATISTA ID
Por meio do App, pais e responsáveis podem acompanhar diariamente a vida acadêmica do estudante,
notícias sobre o colégio, convites para eventos e reuniões. [Baixe o aplicativo Batista ID na App Store
(iOS) ou na Play Store (Android)].

