
 

LISTA DE MATERIAL – 2019 

Pré I – Educação Infantil - Itanhangá 
 

 

INÍCIO DAS AULAS: 11/02 (2ª feira) 

 

 

ENCONTRO COM OS PAIS 

DATA HORÁRIO PARTICIPANTES 

07/02 

(5ª feira) 
7h30 

Reunião sobre adaptação, somente para os responsáveis dos alunos         
novos da Pré-escola I com a escolaridade manhã (que estudam das 8h            
às 12h, das 8h às 15h30min e das 8h às 17h30min). 

07/02 

(5ª feira) 
8h 

Reunião dos responsáveis dos alunos da Pré-escola I com a          
escolaridade manhã (que estudam das 8h às 12h, das 8h às 15h30min            
e das 8h às 17h30min) com a professora regente. 

08/02 

(6ª feira) 
15h30min 

Reunião sobre adaptação, somente para os responsáveis dos alunos 
novos da Pré-escola I com a escolaridade tarde (que estudam das 
13h30min às 17h30min, das 10h às 17h30min e das 8h às 17h30min). 

08/02 

(6ª feira) 
16h 

Reunião dos responsáveis dos alunos da Pré-escola I com a 
escolaridade tarde (que estudam das 13h30min às 17h30min, das 10h 
às 17h30min e das 8h às 17h30min) com a professora regente. 

20/02 

(4ª feira) 
8h 

Reunião dos responsáveis dos alunos da Pré-escola I dos Horários          
Smart e Integral (que estudam das 8h às 15h30min e das 8h às             
17h30min). 

20/02 

(4ª feira) 
16h 

Reunião dos responsáveis dos alunos da Pré-escola I dos Horários          
Integral e Smart (que estudam das 10h às 17h30min e das 8h às             
17h30min). 

 

 

 

 

 



 

MATERIAIS 

1. Mochila (sugerimos com rodinhas) 

 

2. Uniforme 

● Blusa Mopi amarela; 

● Bermuda ou short-saia Mopi; 

● Meia calça nas cores: branca, preta ou cinza sob o short-saia Mopi (para o inverno); 

● Casaco Mopi, calça ou legging Mopi cinza (para o inverno); 

● Tênis ou sandália fixa aos pés com solado emborrachado. 

 

3. Material Didático 

● Projeto Literário – Dois livros de literatura serão solicitados, via agenda, no início das 

aulas; 

● Inglês –  Stacey Green (Editora Learning Factory), ISBN - 978-85-8078-040-6, à venda 

na Loja Mopi. 

 

● Qualidade de vida -  O material da disciplina de Qualidade de Vida estará à venda na 

Loja Mopi.  

● ISBN- 978-85-8021-442-0  

 

4. Material Complementar 

● Agenda Mopi (os alunos receberão no início do ano letivo); 

● 1 pasta polionda na cor amarela sem alça, com elástico (2cm espessura); 

● 2 pastas de trilho na cor amarela; 

● Escova de dente e creme dental (em um estojo ou bolsinha); 

● Garrafinha plástica Mopi (os alunos receberão no início do ano letivo); 

 

5. Horários Smart e Integral 

● Inglês Smart  - New  Brownie & Friends Green A (Editora Learning Factory), ISBN 

978-85-8078-244-8, à venda na Loja Mopi;  

● New  Brownie & Friends Green B (Editora Learning Factory), ISBN 978-85-8078-246-2, 

à venda na Loja Mopi; 

 

 



 

● Nos dias de esporte, trazer em uma bolsa complementar o material necessário para a 

prática do mesmo. Posteriormente, seguirá uma circular com mais explicações. 

 

IMPORTANTE:  

● Todo o material do aluno e o uniforme deverão ser identificados com o nome completo 

da criança em local visível; 

● Trazer uma muda de uniforme na mochila diariamente; 

● O material de uso individual deve ser verificado diariamente para que permaneça 

completo durante o período de aula; 

● Para sua maior comodidade, os materiais do aluno poderão ser adquiridos na Loja Mopi. 

Telefone: 3433-3909  

 


