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EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR
MATERIAIS DE USO COLETIVO

INÍCIO DAS AULAS: 07/02

100 (cem) folhas de papel sulfite A4 brancas
50 (cinquenta) folhas de papel sulfite coloridas
35 (trinta e cinco) folhas de papel canson A4 coloridas -180 g
15 (quinze) folhas de papel canson A4 brancas (180 gramas)
1 (uma) caneta retroprojetor
5 (cinco) pratos de papelão nº 5
2 (dois) tubos de cola branca escolar – 110g
4 (quatro) tubos de cola colorida
1 (um) kg de argila (Material utilizado para trabalhos que envolvam diferentes manifestações artísticas)
500 (quinhentos) gramas de massa de modelar
1 (uma) revista usada (preferencialmente com muitas ilustrações)
1 (uma) folha de papel celofani colorida
1 (um) bloco de canson branco A3
1 (um) pacote de palitos de picolé
1/2 (meio) metro de tecido americano – cor crua
Aviamentos: 8 (oito) botões grandes e 150 cm de fita de 20mm (gurgurão)
1 (um) brinquedo: boneca estilo bebezinho (maleável) ou carrinho de boneca ou carrinho de feira, ou
carrinhos ou caminhão, ou kit: cozinha com loucinhas ou cabeleireiro ou mercearia ou bombeiro, ou médico
ou animais: fazenda, selva ou dinossauros, ou peças para brincar com massinha de modelar.
1 (um) livro de Literatura Infantil (Trazer um livro da lista que está no verso.)
Observar prazo de validade e qualidade dos produtos.
1 (um) bastidor de madeira - 18 cm
1 (uma) folha A4 de acetato transparente
1 (uma) tinta guache (500 ml)
1 (um) pincel de barbear
2 (duas) colheres ou espátulas de madeira
1 (um) cesto de palha pequeno ou médio
1 (uma) tela para pintura (15cm x 30cm)
1 (um) pote pequeno de tinta PVC (30 ml)
1 (um) metro de tecido tipo chita
1 (um) rolo de papel manteiga
1 (uma) prancheta de madeira
Obs.: Separar materiais recicláveis: rolha de cortiça, tampa de garrafa, caixa de ovo, caixas de papelão
(remédio, sabonete, sapato) rolo de papel toalha (parte interna). Enviar junto com a entrega de materiais.

MATERIAL INDIVIDUAL (Todos com o nome da criança)
1 (um) caderno meia pauta (48 folhas)
2 (dois) lápis pretos nº 2
1 (um) apontador
1 (uma) borracha
1 (uma) caixa de lápis de cor / grande - 12 cores (Não comprar Jumbo e Aquarelável)
1 (um) estojo de canetinhas hidrocor – 12 cores (ponta retrátil)
1 (uma) pasta brasil (Colocar o nome da criança)
1 (uma) pasta-catálogo com 100 plásticos (Os plásticos devem ter a espessura mais grossa.)
1 (uma) tesoura sem ponta (Colocar o nome da criança.)
1 (uma) garrafinha e colher – diariamente

ORIENTAÇÕES AOS PAIS
02/02/2022 - Entrega do material escolar completo para professora.
Local: Sala de aula da criança
Horário: das 13h30min às 18h
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EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR
ORIENTAÇÕES AOS PAIS
- Esta relação de materiais (incluindo o livro de literatura infantil) é muito utilizada durante o desenvolvimento
das atividades.
- Para os brinquedos, priorize a segurança e a qualidade, verificando o selo do Inmetro ou da Abrinq, que atestam a
qualidade e a faixa etária adequada.
- É importante que a família tenha em casa à disposição da criança para execução das tarefas: tesoura, cola, lápis
de cor, borracha, lápis de escrever, canetinhas e revistas.
- Lanche: Deve-se colocar o nome da criança, principalmente nas caixas de sucos, potes de iogurtes e/ou potes que
necessitam ser refrigerados. Solicitamos que, diariamente, a criança traga uma fruta para ser compartilhada
com os colegas. Sugerimos que se evitem as guloseimas. Incentive a criança a identificar o seu lanche e seus
pertences. Convide-o para preparar o lanche com você!

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL
Autora: Sonia Junqueira
- O mistério da lua
- A arara cantora
- O menino e o muro
- O caracol viajante

- Lúcia já-vou-indo
Autora: Maria Heloísa Penteado

- A caixa
Autores: Min Flyte e Rosalind
Beardshaw

- O reizinho mandão
Autora: Ruth Rocha

- O pote vazio
Autora: Demi/Martins Fontes

- Nunca acontece nada na minha
rua
Autor: Ellen Raskin
- O Pinguinauta
Autor: Marcie Colleen
- Casa de passarinho
Autor: Ana Rosa Costa

- Caraminholas
Autor: Bel Assunção Azevedo

- Com quantos pingos se faz uma
chuva?
Autor: Maria Amália Camargo

- A fada do dente banguela
Autor: Lulu Lima

- Casa do cuco
Autor: Camanho, Alexandre

- Saci – a origem
Autor: Ilan Brenman

- O espelho das diferenças
Autor: Fábio Gai Pereira

- Tenho monstros na barriga
Autor: Tonia Casarin

- Isso, qualquer criança faz!
Autor: Denise Rochael

- Qual é a cor do amor?
Autor: David Wytowucz

- Ninguém vai ficar bravo?
Autores: Toon Tellegen E Marc
Boutavani

- Uma aventura no mundo de
Tarsila
Autores: Mércia M. Leitão E Neide
Duarte

- O esconderijo secreto das coisas
misteriosas
Autor: Márcia Kupstas
- A felicidade das borboletas
Autores: Patricia Engel Secco, e
Daniel Kondo

- Sinto o que sinto e a incrível
história de Asta e Jaser
Autor: Lázaro Ramos
- Ernesto
Autor: Blandina Franco

- Só de brincadeira
Autor: Leo Cunha

- Kakopi, Kakopi! Brincando e
jogando com as crianças de vinte
países africanos
Autor: Rogério Andrade Barbosa
- O trem da amizade
Autor: Wolfgang Slawski
Editora BRINQUE-BOOK

ORIENTAÇÕES AOS PAIS
02/02/2022 - Entrega do material escolar completo para professora.
Local: Sala de aula da criança
Horário: das 13h30min às 18h

