LISTA DE MATERIAIS – 2017
Educação Infantil – Infantil 1
MATERIAL DE USO PESSOAL
(deve ser identificado com nome)












1 caneca sem tampa e canudo
1 frasqueira com nome contendo: 1
escova dental macia com tampa, creme
dental, 1 toalha de mão, pente ou escova
de cabelo.
1 caixa de lápis de cor triangular 12 cores
(próprio para a idade)
1 caixa de giz de cera
1 jogo de canetão colorido 12 cores
1 caixa de cola colorida
1 tesoura sem ponta (sem enfeite)
2 tubos de cola pequena (100g)
1 camiseta tamanho maior para pintura
(pode ser usada)
4 fotos recentes da criança (imagem do
rosto - 8x10cm)

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA





























1 caderno pequeno de 48f.
1 livro de literatura infantil (letra caixa alta,
conforme sugestão no verso)
2 potes de massinha 500g - cores variadas
1 pote de guache 250g
2 fitas durex coloridas
1 rolo de fita transparente larga
1 pacote de palito de picolé, palito de churrasco e
balão
1 pacote de creative paper ou canson 8 cores
200 folhas de papel sulfite A4 (para atividades
individuais)
1 folha de papel crepom
3 folhas de papel duplex – cores variadas
3 folhas de EVA – cores variadas
2 folhas de papel cartão
2 folhas de cartolina branca
2 folhas de papel seda
1 folha de papel camurça
2 folhas de papel celofone
0,50cm papel contact transparente
0,50cm papel contact colorido
0,50cm de tecido cru (algodão)
Retalhos de tecido
10 Botões usados
1 revista para recorte
1 novelo de lã
1 pacote de lantejoula
Prato de papelão pequeno simples nº 3
Canudinhos coloridos

Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais,
se necessário.

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 07 de fevereiro (3ª feira), estaremos esperando “TODOS” os pais e alunos para a entrega dos materiais
e reunião individual com a professora (conforme agendamento).

 Início das aulas – 13 de fevereiro de 2017.
 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
empresa Q Malhas, a rua XV de novembro, 1177 – Bairro Laranjeiras - Fone: 3521 0107.

Sugestões de autores para livros de Literatura Infantil
Título

Autor

A casa sonolenta
Assim assado
Aventura de um macaco
Branca de neve e outros contos de Grimm
COLEÇÃO “Rima pra cá, Rima pra lá”
COLEÇÂO LÊ PRA MIM:
- Cachinhos de Ouro – Dona Baratinha – Festa no Céu – Joãozinho e Maria Os três porquinhos
Coleção os Pingos
Dorotéia a Centopéia
Lá vem história
Não confunda
O amigo da bruxinha
O grande urso esfomeado
O homem que amava caixas
O monstruoso segredo de Lili
Pedro e Tina: uma amizade muito especial!
Que horta
Uma cor, duas cores, todas elas
Uma cor, duas cores, todas elas

Audrey e Don Wood
Eva Furnari
May d’Alençon
Ana Maria Machado
Ana Maria Machado e Ruth
Rocha
Mary França e Eliardo França
Ana Maria Machado
Heloisa Prieto
Eva Furnari
Eva Furnari
Dom e Audrey
Stephen King
Angelica Glitz e Annette
Swoboda
Stephen Michael King
Tatiana Belinky
Lalau e Laura Beatriz
Lalau e Laura Beatriz

Obs.: Histórias com pouco texto e gravuras grandes.

Início das aulas 13/02/2016

Estamos esperando por você!!!

Editora
Ática
Moderna
Ática
Moderna
Editora todo livro
Editora FTD

Editora Ática
Editora: SALAMANDRA
Companhia das Letrinhas
Moderna
Moderna
Brinque Book
Brinque-book
Brinque Book
Paulus
Global
Companhia das Letrinhas

