CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO AO ENSINO ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II

INFANTIL V – EDUCAÇÃO INFANTIL – 2019
LIVROS DIDÁTICOS
( )

INGLÊS

PLAYTIME B. Editora Oxford University Press. ISBN (9780994388285). (COL MILITAR D PEDRO II EI 5 PK).

( )

02 gibis em bom estado de uso para incentivo à leitura

( )

03 livros literário diferentes de acordo com a idade e que sejam interessantes para estimular a leitura do seu filho.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
( ) 01 caderno brochura grande - 48 folhas *
( ) 06 cadernos brochura grandes - 96 folhas (capa dura ) *
( ) 01 caderno brochura pequeno de 96 folhas (capa dura) *
( ) 01 pasta com 100 envelopes plásticos médios *
( ) 01 tesoura sem ponta com o nome gravado *
( ) 02 pastas (com grampo) transparentes ( Música ) *
( ) 01 pasta transparente (de elástico) *
( ) 01 resma de papel para demandas de uso individual do aluno
( ) 01 conjunto de hidrográficas grossas 12 cores *
( ) 01 pote ou placa com alfabeto (emborrachado ou madeira)
( ) 01 pote ou placa com números (emborrachado ou madeira)
( ) 01 lancheira para uso diário
( ) 02 blocos criativos
( ) 04 tubos de cola branca 90g
( ) 02 tubos de cola bastão 20g
( ) 03 caixas de lápis de cor 12 cores
( ) 03 apontadores
( ) 03 caixas de giz de cera
( ) 05 borrachas brancas
( ) 08lápis de escrever nº 2
( ) 02 potes de massa de modelar grande uti Guti (500 gramas)
( ) 05 cartelas de adesivos com motivos infantis
( ) 02 bloco Lummi Paper (50 folhas)
( ) 02 caixas de etiquetas de bolinhas ( com 350 unidades cada),
não metalizada.
( ) 01 jogo pedagógico resistente
( ) 01 pacote de balão verde e 01 pacote branco nº09
( ) 01 rolo de barbante colorido ou branco
( ) 01 kit do artista romitec ou similar
( ) 02 papel crepom cores diversas
( ) 01 pacote de picolé colorido
( ) 02 rolos de papel crepom (cores diversas)
( ) 01 pasta com 100 plástico. (Inglês)
MATERIAL DE ARTES
( ) 01 folhas de lixa
( ) 01 cartolinas estampadas
( ) 03 folha de EVA de cada ( vermelho, verde escuro, branco,
amarelo, preto)
( ) 03 folhas de EVA com gliter ( rosa, azul claro , dourado e prata
( ) 02 caderno de desenho 96 folhas ( artes e Inglês)
( ) avental plástico para pintura com gouache
( ) 01 pote de tinta guache 250 ml) – cor de livre escolha
( ) giz estaca preto ( uma caixa)

OBSERVAÇÕES
a) Agenda escolar é padronizada e de uso obrigatório. Será
disponibilizada pela escola.
b) Entrega de material:
• Alunos do Infantil IV:
➢ 05/02/19 (terça-feira), no prédio da Educação Infantil,
no período matutino: 9h às 11h
• Alunos do Infantil V e 1º Ano EFI:
➢ 05/02/19 (terça-feira), no prédio da Educação Infantil,
no período vespertino: 13h30 às 17h30.
c) Após esta data não será permitido entregar os materiais
para a professora regente em sala de aula, devido ao
período de adaptação das crianças, e sim aos professores de
“áreas específicas” que estarão disponíveis para receber e
conferir o material.
d) Só será considerado o material entregue com a assinatura da
professora e do responsável
e) Os itens sinalizados (*) deverão estar identificados
f) Reunião com os responsáveis dos ALUNOS NOVATOS DOS
TURNOS MATUTINO E VESPERTINO:
•
•
•
•

Dia: 04/02/2019 (segunda-feira)
Horário: 8h às 10h
Local: Pátio da Educação Infantil
Objetivo da reunião: explicar o funcionamento da
educação infantil, apresentar professores, monitores e
equipe, esclarecer dúvidas.
• No horário da reunião não será permitido entregar
material.
• INÍCIO DAS AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO
06/02/2019 (QUARTA-FEIRA).
• HORÁRIO NORMAL, NÃO HAVERÁ HORÁRIO REDUZIDO.

Wender Camico Costa – Ten-Cel QOBM/Comb.
Comandante do COSEA/CMDPII

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO AO ENSINO ASSISTENCIAL
DEPARTAMENTO DE ENSINO

EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO EFI – 2018
MATERIAL DE INGLÊS
ISBN

TITULOS/ EDITORA
PLAYTIME A – COL MILITAR D PEDRO II EI4 Pack SB/WB
Editora Oxford University Press

9780994388292

PLAYTIME B – COL MILITAR D PEDRO II EI5 Pack SB/WB
Editora Oxford University Press

9780994388285

INCREDIBLE ENGLISH 1 – COL MILITAR D PEDRO II EF1 1 ANO PACK
(SB/WB/SENHA ONLINE TEST)
Editora Oxford University Press

9780994388308

+ Senha do acesso practice online por 1 ano

Sugestão de Dicionário: Dicionário Oxford Escolar. Third Edition (New Edition)

Asa Norte 1-BRCLN, 406-Bl. B-Térreo-Lojas: 02, 06, 08, 68 e 72.
Tel. (61)3274-0092 WhatsApp: (61)98656-9311
Asa Sul - Quadras 705, 905 Bloco B , Salas 30 e 33
Tel. : (61)3242-9331 WhatsApp : (61)99267-5431
Aguas Claras - Rua das Pitangueiras, Lote 10/ Loja 09
Tel. (61)3263-7631 /3264-0458
WhatsApp : (61)99597-7923

1) A compra dos livros da Editora Moderna, adotados no ensino fundamental I, poderá ser feita a partir do dia 10/12/2018,
através do site:www.modernacompartilha.com.br, com o benefício de 20% de desconto e parcelamento em até 10X sem
juros. A data de retirada será publicada posteriormente no Site do CMDPII.
2) Em parceria com a APAM/CMDPII a SBS livraria internacional está oferecendo 20% de desconto nos livros de Inglês da
Oxford para o Programa Bilíngue CMDPII.

