LISTA DE MATERIAL / Infantil II – Educação Infantil
Início das aulas: 07 / 02 / 2019
Adquirir em papelarias:
MATERIAL DE ARTE:
1 pacote de lantejoula grande
1 pacote de giz de cera
2 envelopes A3
1 pasta polionda profissional novaonda A3 com alça
1 m de Contact estampado (bola, listras, quadriculado)
1m de contact transparente
1 durex largo
1 durex colorido
2 pastas bailarina de plástico com gancho
4 capas plásticas A4 transparentes (encadernação)
4 contra capas pretas (encadernação)
1 pasta polionda fina A4
200 fls. de papel peso 40 (TAM. A4)
50 fols. de papel A3
50 fls. de papel Silhueta TAM. A4 – (cores variadas).
2 folhas de EVA (1 sem glitter e 1 com glitter)
3 blocos color set cards
2 vidros de cola - 90 ml c/ bico tradicional. (Scoth 3M)
1 tesoura sem ponta
1 estojo com nome
1 caneta marca texto (amarela)
2 canetas de tecido
1 conj. de hidrocor ponta fina - 12 cores
1 caixa de lápis de cor - 12 cores ( GRANDE)
5 lápis pretos n° 2
2 apontadores
3 borrachas
1 pacote de palito de picolé colorido
1 cartolina branca
1 cola de bastão não tóxica
1 pacote de argila
1 folha de celofane
1 avental
1 caixa de pintura a dedo
2 potes de massa para modelar não tóxica (soft grande)
1 pincel trincha n° 12
2 m de Cami ou TNT inteiro
2 bolsas de papel grande tamanho 39cmX32cm (cor crua)
2 potes ou forminhas para massinha
1 pacote de olhos médios
10 botões
1 bola
1 bambolê
1 corda
1 lupa

BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS – (Escolher 01)
Sílabas (Grow)
Quebra- Cabeça (Grow)
Primeiras palavras (Grow)
Lince alfabeto (Grow)
Dominó já sei ler (Grow)
Letra a letra (Grow)
Memória alfabetização
Jogo de encaixe (tipo LEGO)
Ache as Palavras
Bingo das Letras
Alfabeto Ilustrado
*Sugestões de onde comprar: lojas de brinquedos e
papelaria ou pelo site: www.serelepes.com.br
UNIFORME:
Modelo da escola. Adquirir na Casa da Roupa. Rua Dr.
Télio Barreto n° 268 — CENTRO. Tel: (22) 2762-5965
ENTREGA DO MATERIAL: Dia: 04 / 02 / 2019
INÍCIO DAS AULAS: Dia: 06 / 02 / 2019
Horário de saída nos dias 06 e 07 / 02 – Turno da manhã
10h30 e turno da tarde 16h.
OBSERVAÇÕES:
Serão solicitados, ao longo do ano, alimentos para
realização de práticas culinárias, taxas para eventos
culturais ou excursões.
IMPORTANTE:
Todo o material inclusive o uniforme, em especial os
agasalhos de frio, deverão ser marcados com o nome da
criança em lugar visível.
Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para
realização de pratos de culinária, sucatas, taxas para
eventos culturais extras ou excursões.

à Material de Inglês – International School - O
aluno receberá livros no início das aulas.

VIRE

1 caixa de palitos de fósforos

Adquirir em papelaria
SUGESTÃO DE LIVROS DE LITERATURA — Infantil II - Escolher 3 livros

- “Grande ou pequena”Beatriz Meirelles – Scipione
- “Saco de brinquedos”poemas de Carlos Urbim – Ed.
Projeto
- “ Que bicho será que a cobra comeu?” Ângelo
Machado – Nova Fronteira
-“O que é, o que é?” Adivinhe se puder – Alfredo Garcia
- "Quem é, quem é?" Baile a Fantasia - Ed. Salesiana.
- "Blau", de Marta Lagarta - Ed. Salesiana.
- "A Tampa do Céu", de Adriana Falcão - Ed. Salamandra
- "O Pato Pacoto", de Bartolomeu Campos de Queirós Ed. Moderna.
- "A Zeropéia", de Herbert de Souza Betinho - Ed.
Salamandra
Cia Editora Nacional
- "A Galinha Ruiva", de Diana Hendry
- "Aquarela", de Toquinho e Vinícius de Moraes (música
para ler)
- "Dos Pés a Cabeça", de Diana Hendry
- "História da História e outras Poesias", de Valéria
Belém
Editora Paulinas
- "Uma Joaninha Diferente", de Regina Célia
Editora FTD
- "Joãozinho e o Pé de Feijão" - Recontado por Ruth
Rocha
Editora Brasil
- "O Coelho e o Sapo", de Telma G. Castro Andrade
- "Coleção Saúde", de Leonardo Mendes Cardoso
Editora Moderna
- "Dia de Chuva", de Ana Maria Machado
- "Saladinha de Queixas", de Tatiana Belinky
- "E Agora? Vão tomar o meu Lugar?", de Bell Linhares
Editora Escala Educacional
- "O Lobo e o Cordeiro", de Jean de La Fontaine
- "A Cigarra e a Formiga" "Teatro", de Núria Roca
- "Era uma Vez um Tatu Bola", de Bia Vilela
- "Era uma Vez uma Carta Amarela", de Bia Vilela
- "Era uma Vez um Lobo Mau", de Bia Vilela
- "Todo Mundo é Igual", de Iran Alcântara.
Editora Difusão Cultural do Livro
- "1, 2, 3 Era uma Vez", de Ingrid Biesemeyer
- "O Mundinho", de Ingrid Biesemeyer
Editora FTD
- "O Veado e a Onça", de Ana Maria Machado
- "Dormir fora de Casa", de Ronaldo Simões
- "João Bobo", de Ana Maria Machado

Quinteto Editorial
- “Saco de Brinquedos”. Poemas de Carlos Urbim –
Ilustração de Laura Castilho.
- “Que bicho será que a cobra comeu?
- “Que bicho será que a cobra comeu?”
- Macaco Danado – Brinque Blok – Júla Donaldson
Axel Scheffter
Nelson Cruz
- “Um número depois do outro” – José Paulo Paes.
- “O Ratinho e os números” – Monique Feliz.
Difusão Cultura do Livro
- “O mundinho azul” – Ingrid B. Bellinghausen
- “O mundinho de boas atitudes” – Ingrid B.
Bellinghausen
-“As famílias do mundinho” – Ingrid B. Bellinghausen
- “O mundinho sem Bullyng” – Ingrid B.
Bellinghausen
-“Vamos abraçar o mundinho” – Ingrid B.
Bellinghausen
-“Um mundinho de paz” – Ingrid B. Bellinghausen
- “O trânsito no mundinho” – Ingrid B. Bellinghausen
-“Um mundinho para todos” – Ingrid B.
Bellinghausen
-“O mundinho e os bichos de jardim” – Ingrid B.
Bellinghausen
Coleção Pirlimpimpim
– Monteiro Lobato:
“ A Pílula Falante” – Monteiro Lobato
“Reinações de Narizinho”
“História de tia Nastácia”
“A história de Emília”
“A reforma da Natureza”
Editora Scipione:
Fanny Toly
Quem tem medo de escuro?
Quem tem medo de monstro?
Quem tem medo de fantasma?
Quem tem medo de dentista?
Quem tem medo de dragão?
Quem tem medo de lobo?
Editora Salamandra(série Vou te contar)
Ruth Rocha:
Uma história com mil macaco
Eugênio, o gênio
Elefante?
Lá vem o ano novo
Nicolau tinha uma idéia
O menino que aprendeu a ver
Faz muito tempo

