LISTA DE MATERIAL / Maternal III – Educação Infantil
Início das aulas: 06 / 02 / 2019
Adquirir em papelarias
MATERIAL DE ARTE:
1 fita crepe
2 rolos de durex colorido
2 pastas bailarina, de papelão, (com gancho) nas cores vermelho e
azul.
1 pasta profissional nova onda A3 com alça (transparente)
2 folhas de borracha sintética EVA ( liso, cor a escolher)
2 folhas de borracha sintética EVA (com gliter cores variadas)
3 capas para encadernação e 3 contra capas
1 folha de celofane
1 folha de papel crepom
1 m de contact decorado (bolas, listras, sem temas).
1 conjunto de canetões hidrográficos, 12 cores, laváveis (grossa).
1 contact transparente
1 blocos Color Set Cards.
3 bailarinas de plástico
1 lixa
2 vidros de cola branca (90 ml).
1 caixa de lápis cera - grosso
1 pacote de olhos médio
1 caixa de cola colorida + 1 de cola com glítter
1 tesoura sem ponta
1 cx de pintura a dedo
1 pote de tinta grande guache
100 folhas papel peso 40 A4 (branca)
100 folhas de papel A3 branca
20 botões grandes
2 pct de palito de picolé colorido
1 avental
1 pincel chato n° 20.(grande/largo) e pincel n° 08
2 metros de Cami ou TNT – inteiro
2 massas de modelar 500gr Sugerimos Acrilex Soft.
2 pacotes de paetês tamanho 10
1 pacote de bolas nº 9 (sugerimos a marca Forte Latex)
2 bolsas de papel Kraft Natural (31 cm x 12 cm x 39 cm)
1 par de meias ( tamanho adulto na cor branca)
1 pacote de purpurina
1m de contact transparente
1 cartolina branca
1 rolinho para pintura
1 rolo de lã
1 pacote de argila
1 caneta de tecido (escolher cor)
Para trazer diariamente na mochila
1 necessaire com pente, sabonete, uma muda de roupa.
1 pacote de lenços umedecidos
1 toalha

Para o Lanche:
01 copo com nome (plástico ou metal) + toalha
1 prato
1 colher
1 lancheira
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS:
Escolher 2 brinquedos
Crie e Monte (Brinquedos Bandeirantes).
Montatudo (Elka Plásticos).
Alfabeto no pote (de plástico)
Blocos Coloridos (Coluna Brinquedos).
Memória, Quebra-cabeça grande
Alinhavo de madeira grande.
Uma caixa de bloco lógico.
*Sugestões de onde comprar: lojas de brinquedos e
papelaria ou pelo site: www.serelepes.com.br
MATERIAL DE SUCATA
Revistas ou jornais
BRINQUEDO COLETIVO:
1 bola resistente
BRINQUEDOS DIVERTIDOS:
PARA TODAS AS MENINAS
1 brinquedo médio: um bebê
1 embalagem com panelinhas ou brinquedos de casinha.
1 fantoche
1 pandeiro (música)
PARA TODOS OS MENINOS
3 carrinhos de brinquedo (Hot Wheels)
1 embalagem com animais de plástico grande
1 kit – maleta de ferramentas.
1 tambor (música)
UNIFORME:
• Modelo da escola
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 no dia 04 / 02 / 2019 no turno da manhã das 7h30
às 11h30 e no turno da tarde das 13h às 17h.
INÍCIO DAS AULAS: Dia: 06 / 02 / 2019
Horário de saída durante os dias 06, 07/ 02
Turno da manhã: 10h30
Turno da tarde: 16h
IMPORTANTE:
Todo o material inclusive 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 ou excursões.

Adquirir em papelaria
SUGESTÃO DE LIVROS DE LITERATURA — MATERNAL III - Escolher 2 livros
Nicolau tinha uma ideia / Pedrinho pintor
A escolinha do mar João e o pé de feijão
Bom-dia todas as cores / Mil pássaros pelo céus
O menino que aprendeu a ver / O amigo do rei
A primeira lagarta / A árvore de Beto
Quem tem medo de que?
A escolinha do mar / Borba e o gato
A arca de Noé / Romeu e Julieta
Nosso amigo ventinho / Lá vem o ano novo
A horta do Horácio / Um gato no telhado
Beto, o carneiro / O distraído Sabido
Pena de pato e de tico-tico / O macaco e a mola
Comilão, o comilão
A bruxa Salomé / Senhor vento e dona chuva
Meus porquinhos / Menina bonita do laço de fita
O rei Bigodeira e sua banheira
O Porco Narigudo / A Girafa que cocoricava
O sapo bocarrão / O pinguim preocupado
O lobo e os sete cabritinhos
Maria vai com as outras

Ruth Rocha
Salamandra

Ana Maria Machado

Audrey Wood
Keith Faulkner

Qual é a cor do amor?

David Wojtowycs

A joaninha
O pequeno dinossauro
Percival, a lagarta
O pintinho
A galinha curiosa

Ruth Marschalek

Deixei o pum escapar

Blandina franco

Amigos

Helme Heine

Orelha de Limão

Katja Reider

Peixinho Dourado vai passear
O coelhinho desobediente
A cesta da Maricota
Sanduíche da Maricota
Bée! Muu! Aí vem um canguru!

Companhia das Letrinhas

Sylvia Orthof
Maurício Veneza

O aniversário da Ninoca

África

Nathalee Choux

O barquinho vai...
O almoço
O dia a dia de Dáda

João e Maria
O menino e o muro
O grande rabanete

VIRE

Sonia Junquieira

Formato

Todo livro

Ática

Lucy Cousin
Therezinha Casasanta

Do Brasil

Avelino Guedes

Moderna

A.H.Benjamin

Ciranda Cultural

A Galinha Feliz

Jack Tickle

Dorminhoco

Michael Rosen

Brinque- Book

Camila não quer tomar banho

Nancy Delvoux

Lauresse Júnior

Susan hood

Caramelo

Lagarta na primavera, borboleta no verão

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

