1º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL
























RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
02 cadernos de desenho tipo espiral grande (60 folhas) para Dever de Casa e Aula.
01 caderno de desenho tipo espiral grande (48 folhas) para FHC.
01 caderno de desenho tipo espiral grande (48 folhas) para desenho.
01 mochila para carregar o material diário, a agenda e uma muda de roupa.
01 tesoura sem ponta, de boa qualidade, com o nome do aluno gravado, que ficará na
sala.
01 revista para recorte. Sugestão: Casa Cláudia, Pais e Filhos, Crescer.
01 estojo de caneta para retroprojetor.
03 canetas pretas (futura).
01 retrato 10 x 15 atual.
01 retrato 10 x 15 atual, da família.
01 pasta Brasil de plástico, com elástico. (Deveres de Casa).
02 revistinhas em quadrinhos.
02 livros de literatura (biblioteca da turma). Escolher na lista que se encontra no verso.
01 estojo contendo: 05 lápis nº 2 (triangular jumbo), 01 borracha, 01 caixa de lápis de
cor triangular jumbo, 01 apontador de lápis jumbo. (Os materiais do estojo deverão ser
substituídos ao longo do ano, de acordo com a necessidade).
01 conjunto de caneta hidrocor grossa com 12 cores.
01 camisa de malha (do pai ou da mãe), para ser usada como avental em atividades de
Arte (marcada com o nome da criança).
01 metro de tecido xadrez, listrado ou estampado.
01 jogo ou brinquedo a escolher (pode ser usado, mas tem que estar completo e em
bom estado).
02 metros de fita (qualquer largura e qualquer cor).
01 pasta catálogo com 100 plásticos grossos.
TRAZER NA MERENDEIRA, MARCADOS COM O NOME DA CRIANÇA:
01 guardanapo de pano.
01 garrafinha (tipo squeeze).
OBSERVAÇÕES

 No dia 1º/02/2018 - Entrega do material - 13h10min. às 17h.
 No dia 02/02/2018 - 1ª Reunião Pedagógica.
 No dia 05/02/2018 - Início das aulas.
 Os cadernos deverão ser encapados com plástico grosso e o nome da criança deverá vir na
capa de cada caderno.
 O material do estojo deverá vir todo marcado com o nome da criança, e deverá ser reposto
durante o ano, de acordo com a necessidade.
 Os livros de literatura não serão devolvidos no final do ano.

SUGESTÕES DE LIVROS DE LITERATURA - 1º PERÍODO
 Para que os livros estejam adequados ao 1º Período, é importante que sejam selecionados
dentre as sugestões indicadas nesta lista.
 Escolher dois livros de acordo com a letra inicial do nome do aluno.
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LIVROS
Quero que você me diga – Rosinha - Jujuba
Baleia azul - Regina Sormani Ferreira – Edições Paulinas
Brincando com as sombras – Maria Alice Lacerda – Cora
Rimas encantadas – Brincando com versos – Todolivro
Pluminha procura amigos – Therezinha Casasanta – Editora do Brasil
Chá das dez – Celso Sisto – Aletria
Rima ou combina – Marta Lagarta – Ática
O sapo encontra um amigo – Max Velthuys – Martins Fontes
O bolo de chocolate – Pilar Ramos – Editora do Brasil
Quem canta seus males espanta – Theodora M. M. Almeida – Caramelo
Quero nascer de novo! – Ilan Brenman – Saber e Ler
Quantos bichos? – Fernando de Almeida – Editora do Brasil
O aniversário – Mary França e Eliardo França – Ática
Tem uma janela na minha boca – José Carlos Lollo – Salamandra
João Bobo – Ana Maria Machado - FTD
Lagartos verdes x retângulos vermelhos – Steve Antony - Rovelle
Nem aqui, nem ali! – Mary França e Eliardo França – Ática
Picasso e o macaco Zezé – Mércia Maria – Editora do Brasil
O rei bigodeira e sua banheira – Audrey Wood – Ática
Como ele foi parar aí dentro? – Ilan Brenman – Aletria
Gaspar – O lobo que tinha medo de lobo – Arnaud Bouron – Panda
Books
Nícolas em Porque sim – Agnès Laroche e Stéphanie Augusseau - Aletria
Caco coelho adora escrever – Peter Bently – Caramelo
Não fui eu! Brian Moses e Mike Gordon – Scipione
Ideia de boneco – Adriana Felicíssimo – Cereja Editora
Vamos brincar de roda? – Palavra Cantada – Caramelo
Selvagem – Emily Hughes – Pequena Zahar
Tarsila e o papagaio Juvenal – Mércia Maria – Editora do Brasil
A B C Futebol Clube – Mário Alex Rosa – Aletria
Tem sempre um diferente – José Carlos Lollo – Salamandra

