LISTA DE MATERIAL / Maternal I e II – Educação Infantil
Início das aulas: 07 / 02 / 2019
Adquirir em papelarias:
2 envelopes A3
1 pote grande de tinta guache(cores variadas)
1 caneta para tecido
1 caneta de retroprojetor preta
1pacote de pregador (6unid) de madeira
1 cartolina (azul marinho)
100 fls. de papel A3 (branca) - Peso 40.
1 fls. de papel crepom (cores variadas).
2 fls. de papel cartão (Vermelho e azul).
2 fls. de borracha sintética E.V.A. (1 branca e 1 colorida).
1 m de Contact decorado
1m Contact transparente
2 vidros de cola 90 ml. (preferência Scoth 3M)
1 cola com glitter
1 vidro de tinta alto relevo com bico.
1 pincel batedor.
1 cx de lápis cera grosso e grande.
1 pasta verde de plástico com alça
1 pacote de papel color set cards
2 lixas d’água.
50 cm de tecido com estampa feminino
50 cm filtro branco
2 m de fita de cetim
01 conjunto de hidrocor ponta grossa.
2 m de Cami ou TNT- inteiro
1 tambor de brinquedo
1 avental
500g de massinha (2) (de preferência de amido Acrilex Soft),
4 bolsas de papel grande tamanho 39cmX32cm
1 durex largo
1 fita crep
1 pacote de olhinho para fantoche
1 tela para pintura (20x30 cm)
1 fantoche
2 espirais
50 folhas de papel sulfite A4 branca
1 rolo de barbante
1 rolo de metaloide
4 m de elástico médio
1 m de algodão cru
1 pacote de animais de plástico(Tamanho Grande)
2 potes de tinta para tecido cores variadas
2 canaletas para encadernação (10mm para 40 folhas)

PARA USO DIÁRIO: 1 mochila ou bolsa, contendo: 1 par de
chinelos, 2 shorts, 2 camisetas, 1 par de meias, 2 calcinhas
ou cuequinhas, 1 lençol, 1 toalha de banho, 1 sabonete e 1
(uma) saboneteira.
4 unidades de fraldas descartáveis (se usar)
1 lancheira.
1 toalhinha c/nome para o lanche.
2 pacotes de lenços umedecidos
01 copo com nome (plástico ou metal) prato e colher.

BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS:
(3 brinquedos – 1 de cada tipo) (Prioridade:
Tamanho grande – mínimo 4 máximo 8 peças)
Montando (Elka Plásticos)
Quebra-cabeça de madeira.
Crie e Monte (Brinquedos Bandeirantes), alinhavo de
madeira. Entre outros.
*Sugestões de onde comprar: lojas de brinquedos e
papelaria ou pelo site: www.serelepes.com.br
BRINQUEDOS DIVERTIDOS:
SÓ PARA AS MENINAS
01 embalagem com panelinhas ou brinquedos de casinha.
01 boneca ou bebê.
SÓ PARA OS MENINOS
01 carrinho de madeira
01 carrinho médio (mais ou menos 20 cm).
UNIFORME:
Uso Diário: Camisa branca / Short Saia Jeans com slogan da
escola - Inverno Conjunto marinho com slogan da escola
Para todos os dias. Tênis ou sandália cor branca, preta ou
marinho.
ADQUIRIR NA CASA DA ROUPA:
Rua Dr. Télio Barreto, n° 268 - Centro Tel.: (22) 2762-5965
ENTREGA DO MATERIAL:
O material completo deverá ser entregue nos dias 04 e 05/02 no
turno da manhã das 7:30h às 12h e no turno da tarde das 13h às
17h, para a conferência feita pela professora.

INÍCIO DAS AULAS: Dia: 07 / 02 / 2019
- Horário de saída durante os dias de 07 e 08/02.
Turno da Manhã: 10h30
Turno da Tarde: 16h
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

VIRE

1 caixa de pintura a dedo
10 unid. de pratos de papel tamanho 6
2 folhas de borracha EVA com gliter
1 toalha de rosto branca

ou excursões.

Obs.: 1 conto mais 2 livros de sua escolha.

Adquirir em papelaria
SUGESTÃO DE LIVROS DE LITERATURA — Maternal II - Escolher 2 livros

Ed. Ediouro

"Quem está escondido?"
“Piquenique na Fazenda"
"Na Floresta! Adivinhe quem é?"
"Na Lagoa! Adivinhe quem é?"
"No Jardim! Adivinhe quem é?"
Ed. Todolivro
"Vaquinha"
"Quem sou eu? No oceano."
"Quem sou eu? Na fazenda."
"Quem sou eu? No escuro."
"Se você vir um rato."
"Aprenda sobre cores..
"Aprenda sobre números."
"Aprenda sobre formas."
"Aprenda sobre opostos."
Ed. Ciranda Cultural
"Baby sentidos. Olfato."
"Animais da Selva — Que som é este?", de Frederick, Robert — Ed.
CMS
"Animais do Mundo Todo", de Girassol - Coleção Livrinhos
Magnéticos — Ed. Girassol
"Animais da Fazenda" — Coleção Carregue-me — Ed. JC
Representações
"Animais", de Dei — Coleção Abracadabra — Ed. Dei Difusão Cultural
"Números no Mar" — Coleção Animais Cintilantes — Ed / Autor:
Todolivro
"Animais Coloridos — Olhe e Toque", de Kindersley, Dorling — Ed.
Caramelo
"Vamos Dançar com os Backyardigans" , de Caramelo
"Bi-Büi", de Caramelo — Coleção Bebê achou!
"Galope — Por que toda essa comoção? Animais em Ação!", de
Rufus Butler — Ed. Sextante
"Animais da Fazenda" — Coleção Quebra-cabeça Divertidos —
Ed./Autor: Todolivro
Que bicho será que fez a coisa? – Editora Códice
Assim assado – Editora Uno
A caixa maluca – Editora Uno
Adivinhe se puder – Uno educação
O leão e o camundongo – Editora WMF Martins Fontes
Cuidado com o menino – Salamandra Editorial
Lino – Callis Editora LTDA
10 galinhas – Editora Cultural
Os três Jacarezinhos – Editora Autêntica
Ruth Rocha Reconta João e Maria – Richmond Educação
Vamos Passear? – Brinque Book
A galinha do vizinho bota ovo amarelinho – Edições Escala
O elefante caiu – Ediouro Pub. Lazer
Cobra Apaixonada – Cata sonho
Você troca? – Editora Uno
Não confunda – Uno
O mistério da caixa vermelha – compor
História à vista! Amora – Editora Positivo
A vaca que botou um ovo
Rima ou combina? Ática
O sanduíche de maricota – Uno educação
Amanhecer na roça – Editora Lê
O nabo gigante
A velha maluquete – Ana Maria Machado
Vento – Editora Global
Rápido como gafanhoto

Como pegar uma folha
Branca – Editora Paulinas
O trenzinho do Nicolau
O jogo do Vira Vira – Ana Maria Machado
Dia de chuva – Editora Richmond
Lino – André Neves Editora Callis

Contos:
“Três Porquinhos”
“Chapeuzinho Vermelho”
“Branca de Neve”
“O patinho Feio”
“Cachinhos Dourados e os Três Ursos”
“Dona Baratinha”
“O casamento
da Dona
Baratinha”
Obs: Todos
os livros
de

e Feijão”
capa dura.
“João efolha
o Pé de
“O Soldadinho de Chumbo”
“Cinderela”

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

