LISTA DE MATERIAL de uso individual – Infantil 1 – Educação Infantil – 2017
MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017
2017 (7H 30MIN ÀS 9H 30MIN E 13H 30MIN
ÀS 15H 30MIN) PARA USO DURANTE O ANO LETIVO, CONFORME ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROGRAMADAS
Todo material deverá ser adquirido até o início do ano letivo, tendo em vista que
alguns itens poderão ficar em falta no decorrer do ano no comércio.
Colocar o nome da criança em cada item:
1 camiseta para atividades de pintura tamanho 8 (pode ser
usada)
1 garrafa plástica de 2 litros (transparente, vazia e limpa)
1 caixa com 12 lápis de cor jumbo triangular
1 caderno de desenho, grande, com 96 folhas (para as
atividades diversas e Ensino Religioso)
5 fotos da criança (tamanho 5 x 7 cm)
1 foto da criança (tamanho 10 x 15 cm)
1 foto da mãe e/ou responsável (tamanho 10 x 15 cm)
1 foto do pai e/ou responsável (tamanho 10 x 15 cm)
1 foto da família (tamanho 10 x 15 cm)
Material para ser mantido dentro da mochila:
1 muda de roupa
sacos e/ou sacolas plásticas

1 brinquedo
1 bloco de papel desenho Canson – 210 x 297 mm
2 tubos de cola com glitter
3 tubos de cola, pequenos, com 40g (sugestão:
Tenaz ou BIC)
4 caixas de massa de modelar (sugestão: Soft
Acrilex)
1 caixa de giz de cera (sugestão: Meu primeiro giz
– Soft Acrilex)
Botões grandes e coloridos (qualquer quantidade)
2 pacotes de lantejoulas grandes
2 caixas de lenços de papel
1 literatura (segue lista com sugestões no verso)

Se a criança utilizar (repor conforme o uso):
fraldas descartáveis
pomada para evitar assadura
lenços umedecidos

AGENDA:

será entregue a cada família no momento da reunião de pais e/ou responsáveis (sem custos).

VIRE

A partir dos diferentes títulos sugeridos abaixo, solicitamos que os familiares dos alunos escolham UMA
literatura e acrescentem na lista de materiais para ser trabalhada na sala de aula:
Nome do livro
O aniversário da Ninoca
Ninoca vai dormir
Ninoca vai à escola
Ninoca e as cores
O sapo bocarrão
Um presente incrível
Todo mundo boceja
O porco narigudo
O trem
Cores – abra e descubra
Picote – o menino de papel
Três tigres tristes
O camaleão descobre as cores
Algazarra na floresta
Monstros multicoloridos
Qual é diferente? Feliz triste ou bravo
Qual é diferente? Grande ou pequeno
Que quintal!

Autor(es)
Lucy Cousins
Lucy Cousins
Lucy Cousins
Lucy Cousins
Heloisa Jahn e Jonatahn Lamber
Guido Van Genechten
Anita Bijsterbosch
Keith Faulkner e Jonathan Lambert
Mary França e Eliardo França
Dorling Kindersley
Mario Vale
Fernando Vilela
Anita Bijsterbosch
Stephanie Hinton / Tradutor: Gilda De Aquino
Stephanie Hinton / Tradutor: Gilda De Aquino
Guido Van Genechten / Tradução: Camila Werner
Guido Van Genechten / Tradução: Camila Werner
Laís Corrêa de Araujo

Editora
Ática
Ática
Ática
Ática
Companhia das letrinhas
Brinque book
Brinque book
Companhia das letrinhas
Ática
Publifolha
Rhj livros
Brinque-Book
Brinque-Book
Brinque-Book
Brinque-Book
Brinque-Book
Brinque-Book
Baobá

