LISTA DE MATERIAIS – 2017
Educação Infantil – Infantil 3
MATERIAL DE USO PESSOAL
(deve ser identificado com nome)













1 copinho ou caneca para tomar água
1 frasqueira com nome contendo: 1
escova dental macia com tampa, creme
dental, 1 toalha de mão, pente ou escova
de cabelo.
1 penal duplo: 1ª parte (02 lápis, 1
borracha, 1 apontador, 1 tesoura sem
ponta); 2ª parte (para lápiz de cor)
1 pasta “L”
1 pasta com elástico fina para inglês
1 caixa de giz de cera para inglês
1 prancheta
1 jogo de canetão colorido
1 camiseta grande para pintura
4 fotos recentes da criança (imagem do
rosto - 8x10cm)

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA

























1 caderno pequeno de 48f
1 caixa com 6 cores de cola colorida
2 tubos de cola 100gr
2 potes de massa de modelar 500gr (extra macia)
2 potes de guache 250ml cores diferentes
1 pacote de papel colorido creative paper
1 pacote de palito de picolé
1 pacote de lantejoula
1 anelina comestível líquida
1 fita adesiva transparente larga
4 fitas adesivas coloridas
1 lixa fina preta em folha
200 folhas de ofício A4 (gramatura 75g/m2)
2 folhas de papel duplex
3 folhas de cartolina branca
2 folhas de papel cartão cores diferentes
1 folha de papel crepom
3 folhas E.V.A. coloridas
1m papel contact transparente
1 rolo de barbante pequeno
10 botões
1 novelo de lã
Pratos de papelão nº 5 branco
1 livro de literatura infantil (sugestão no verso)

Durante o ano serão 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.

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

Aquisição do Material didático
 O material da RSE, o CALEIDOSCÓPIO (Infantil III) deverá ser adquirido no site da EDEBE, lojaedebe.com.br,
a partir do dia 20/11/17. O pagamento poderá ser feito por meio de cartão de crédito (Visa, Mastercard, Hipercard
e Diners), podendo ser parcelado em até 08 vezes ou no boleto bancário, para pagamento à vista com 5% de
desconto. A retirada do material didático acontecerá a partir de 25/01/2017, na secretaria do colégio.
 Portfólio 1º semestre - trazer no dia da entrega de materiais
 Portfólio 2º semestre - trazer em julho
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
A menina e o mar
Bichonário
Bom dia todas as cores
Coleção Barquinho de Papel
Coleção: “Todos”
Coleção Elementos da Natureza
Coleção Gato e Rato

Autor
Marta Lagarta
Nilson José Machado
Ruth Rocha
Ana Maria Machado

Coleção Gato escondido
Duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz
Histórias com poesia, alguns bichos e Cia
O balão azul!
O livro do trava-língua
O menino que aprendeu a ver
O rei bigodeira e sua banheira
O tricô de Tina
Palavras Muitas Palavras
Todo mundo vai ao circo
Você troca?
Obs.: Histórias com pouco texto e gravuras grandes.

Mary Franca / Eliardo
Franca
Ana Maria Machado
Otávio Roth
Duda Machado
Graciela Montes e Nora
Hilb
Ciça
Ruth Rocha
Audrey e Don Wood
Ruth Rocha
Gilles Eduar
Eva Furnari

Início das aulas 13/02/2017

Estamos esperando por você!!!

Editora
Editora Salesiana
Braga
Editora: Quinteto
Editora Atica
Editora Ciranda Cultural
Editora Todo Livro
Editora Atica
Editora Salamandra
Ática
Editora 34
Livros do Tatu
Nova Fronteira
Editora: Quinteto
Ática
Editora Ciranda Cultural
Editora: Quinteto
Companhia das Letrinhas
Moderna

