LISTA DE MATERIAIS – 2017
Educação Infantil – MATERNAL
MATERIAL DE USO PESSOAL
(deve ser identificado com nome)






1 copo plástico com tampa e nome
1 frasqueira com nome contendo: 1
escova dental macia com tampa, creme
dental, 1 toalha de mão, Bico (se usar) e
Cheirinho
1 almofada 40cmX40cm com capa
removível
1 camiseta tamanho maior (para
atividades de artes)

MATERIAL DE USO DIÁRIO NA MOCHILA:



1 muda de roupa conforme a estação
1 escova de cabelo ou pente



Fraldas (se usar)



1 rolo de saco plástico de freezer




Lenço umedecido (se usar)
Pomada

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA




























1 jogo de canetão colorido
1 tesoura sem ponta (sem enfeite)
1 caderno pequeno 48f.
2 tubos de cola pequenos
1 foto recente da criança (10x15)
2 potes de massinha “Super massa” colorida.
1 livro de literatura infantil (letra caixa alta, anexo
sugestões)
2 potes de guache 250g – Cores variadas
2 potes de anilina comestível líquida
3 folhas de papel duplex colorido
3 folhas de EVA – Cores variadas
2 folhas de papel cartão branco
3 folhas de papel cartão colorido
2 folhas de cartolina branca
200 folhas de papel sulfite A4 gramatura 75g/m
1 bloco de folha A3 (Canson)
1 pacote de papel tile paper
1m papel contact transparente
2 fitas durex colorida
1 pacote de palito de picolé
1 pacote de balão
2 potes de glitter
1 lixa preta (grossa)
1 lixa preta (fina)
1 rolinho para pintura
1 pasta poliandra (grossa)
Pratos de papelão (tam. 04 branco)

SUCATAS:







2 revistas para recorte
Botões de diferentes tamanhos
Restos de tecido
Elástico ou lastex
Lantejoulas e miçangas de diferentes tamanhos

Durante o ano serão solicitados outros materiais, se
necessário.

* Todo material deverá ter o nome do aluno e ser entregue na data da entrevista.

Atenção às solicitações de brinquedos




1 brinquedo de areia (com nome)
Brinquedos – Sugestões: carrinhos, bonecos, bonecas.
1 jogo pedagógico (com nome)

Esses brinquedos farão parte de estratégias diversificadas que, ao longo do ano, contribuirão para o desenvolvimento
das habilidades que promovam em cada educando o seu crescimento motor, de atenção, concentração, leitura,
interpretação e escrita. Portanto, contamos com a sua colaboração enviando jogos de boa qualidade.

Avisos importantes
 No dia 02 de fevereiro (5ª feira), estaremos esperando “TODOS” os pais e alunos para a entrega dos
materiais, e reunião individual com a professora (conforme agendamento).

 Início das aulas – 06 de fevereiro de 2017 (conforme escala).
 Uso do Uniforme: O uso do uniforme é obrigatório e deve ser adquirido na loja especializada. Não será
permitido nenhum outro tipo de vestimenta. Informamos que os uniformes da escola poderão ser adquiridos na Q
Malhas, a rua XV de novembro, 1177 – Bairro Laranjeiras - Fone: 3521 0107.

Sugestões de autores para livros de Literatura Infantil
Título
Béé! Muu! Ai vem um canguru
Coleção Dó.Ré.Mi.Fá
Eu e meu papai
Eu e minha mamãe
O sapinho faminto
Os ursos e a grande tempestade
Um chapéu para Daniel
Meninas Negras
Quando me sinto feliz
Quando me sinto irritado
Quando me sinto zangado
Os coelhinhos divertidos
Marcelo, Marmelo, Martelo
O coelhinho que não era de Páscoa
Páscoa no galinheiro
Uma história de Páscoa
Minha Mamãe
No imenso mar azul

Autor
A.M. Benjamim e Jane Chapmam
Mariana Caltabiano
Alison Edgson
Alison Ritchie
Joanne Partis
Paul Bright e Ione Chapmam
Mônica Tritone
Nadu Costa
Trace Moroney
Trace Moroney
Trace Moroney
Trace Moroney
Ruth Rocha
Ruth Rocha
Eduardo Bark
Ana Maria Machado
Mark Baker
Ana Maria Machado

Início das aulas 06/02/2016 (conforme escala)

Estamos esperando por você!!!

Editora
Ciranda Cultural
Editora Scipione
Ciranda Cultural
Ciranda Cultural
Ciranda Cultural
Ciranda Cultural
Editora Matrix
Editora Maza
Editora Ciranda Cultural
Editora Ciranda Cultural
Editora Ciranda Cultural
Editora Ciranda Cultural
Salamandra
Salamandra
Paulinas
Salamandra
Salamandra
Salamandra

