
 

 
MATERIAL ESCOLAR 2020 – EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ - MATERNAL (1 ano) 

 
 

 

ITEM I  - Os materiais relacionados neste item podem ser adquiridos no site do Educator (www.educator.com.br) - loja do POSITIVO, através do 

boleto bancário ou cartão de crédito em até 10 x sem juros, a partir de 10/12. Até a data de 17 DE DEZEMBRO, O FRETE É GRÁTIS. Após esta data 
você poderá optar pelo tipo de frete que lhe for conveniente.  

 

MATERIAL 

POSITIVO GRUPO  1 -  Educação Infantil - 1º e 2º Semestre - À venda na loja Positivo 
R$ 522,00 

 
ITEM II - Taxa de material a ser paga no período de 10/12/2019 a 10/01/2020, através do site www. educator.com.br (loja Educator Invictus) ou na escola, 

através de cartão de crédito em até 4 x sem juros. 

A fim de assegurar a uniformidade, qualidade e preservação do material de artes, estamos cobrando esta taxa para a aquisição do mesmo,  

incluindo: algodão, anilina, balão, blocos de papel canson A3, bolha de sabão, cartolina guache, cola colorida, cola de isopor, escarcela A3, 

esponja para pintura,  fio de nylon, gizão de cera, lã, lixa n°100, massa de modelar (12 cores), papel colorido criativo A4 (24 folhas), palitos de 

picolé, papel 40 kg, papel seda, papel pardo, papel celofane, pincel achatado n°22, rolo de pintar, saco plástico comum, tela artística (30x40), 

tinta guache, tnt, tinta facial. (Nesta taxa está também incluso o valor de dois livros de história infantil - pano, plástico ou papelão inflexível). 

 

 

ITEM II R$ 280,00 

 

ITEM III - Material a ser adquirido fora da escola: 

 

MATERIAL 

Lancheira com copo, escova e creme dental individual 

Mochila 

Toalhinha para lanche  

Avental  

 

 

 

  

http://www.educator.com.br/


Observações: 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
1. O Material do Item I será vendido pela loja do Positivo.  
2. O Material do item II será colocado à venda, para sua comodidade, no período de 10/12/19 a 10/01/20, através da loja virtual: 
www.lojaeducatorinvictus.com.br ou na escola.  
3. Os materiais do item II dos alunos da Educação Infantil que adquiriram o mesmo na escola serão entregues diretamente ao aluno, em sala 
de aula, mediante a necessidade de utilização.   
4. Cada aluno deverá trazer diariamente para a Escola: 
 
 Pré-maternal  a Infantil II

 O avental utilizado a fim de evitar manchas de tinta na camiseta.
 Lancheira e toalhinha para lanche.

 Mochila com 1 troca de roupa e toalha pequena. 

 Maternal I e II

 Estojo com 4 lápis triangulares, devidamente apontados, borracha, apontador próprio para lápis triangular e cola bastão.
 Caixa de lápis de cor (triangular).

 Infantil I e Infantil II
 Estojo com 4 lápis, devidamente apontados, borracha, apontador e cola bastão.

 Caixa de lápis de cor (12 cores).
 Tesoura sem ponta (nome do aluno gravado).
5. Recomendamos aos alunos terem em casa todo o material necessário para realização das tarefas de casa.  
6. As aulas terão início em 03 de fevereiro (Educação Infantil).  
7. O boleto de pagamento da mensalidade de FEVEREIRO 2020 será enviado por e-mail   e disponibilizado na Secretaria da escola.   
8. A venda do UNIFORME será realizada na Escola, de 8h às 17h30min. 
9. Lembramos aos Srs. Pais ou Responsáveis a obrigatoriedade do uso do uniforme escolar, à venda na Escola. 



 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-MATERNAL AO INFANTIL II): 

 
 Camiseta ou blusão e bermuda (modelos disponíveis); 

 Short saia vermelho para as meninas. 

 Tênis, cor à critério do aluno e meias brancas;




 

OBS.: Recomendamos a leitura do Regimento Escolar disponível no site a partir de 03/02. 

 

    

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

UNIDADE ANGELIM 

Zíngara Pereira– Supervisora Pedagógica da Educação Infantil  

E-mail: zingara.pereira@educator.com.br  

Fone: 99117-4774 / 33115451 

 

 

UNIDADE CALHAU 

Caroline Nepomuceno– Supervisora Pedagógica da Educação Infantil  

E-mail: caroline.lamarão@educator.com.br  

Fone: 99198-0324  
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