2º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL























RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
01 pasta Brasil de plástico, com elástico (Dever de casa).
01 mochila para carregar o material diário, na qual caibam: pasta Brasil, agenda, estojo e caderno.
01 caderno de desenho espiral grande, 48 folhas (para FHC).
01 caderno de desenho espiral grande, 48 folhas (para desenho).
02 cadernos (tipo brochurão, não pode ser capa dura) sem pauta, com margem (Dever de Casa e Aula).
01 Brinquedo pedagógico (pode ser usado, mas deve estar completo e em bom estado de conservação).
Pode ser quebra-cabeça ou jogos de palavras.
01 tesoura sem ponta, de boa qualidade, com o nome do aluno gravado.
02 revistinhas em quadrinhos.
01 revista Picolé infantil.
01 camisa de malha (do pai ou da mãe), para ser usada como avental em atividades de Arte (marcada
com o nome da criança).
02 livros de literatura (biblioteca da turma). Escolher na lista que se encontra no verso.
03 pastas-catálogo de plástico, com grampo, sem plásticos. (Pode ser aproveitada a do ano anterior). 01
pasta para cada Etapa.
01 estojo contendo os materiais abaixo relacionados:
05 lápis nº 2, tipo triangular, jumbo grande.
12 lápis de cor, tipo triangular, jumbo grande.
01 cola em bastão.
01 apontador de lápis, com depósito, para lápis jumbo.
01 borracha macia. (Os materiais do estojo deverão ser substituídos ao longo do ano, de acordo com a
necessidade).
Livro: O pato e o sapo – Sônia Junqueira – Editora Ática (letra bastão).
Livro: O peru e a peruca – Sônia Junqueira – Editora Ática (letra bastão).
01m de fita (qualquer cor e qualquer largura).
10 botões grandes.
01 estojo de canetas para retroprojetor - coloridas.
03 canetas pretas (Futura).
01 conjunto de caneta hidrocor ponta fina com 12 cores.
01 caixa de camisa tamanho A4 encapada.
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 ficarão mais resistentes, colocando-se uma
gominha no meio, antes de encapá-los.
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.
O nome da criança deverá vir nas capas dos cadernos.

SUGESTÕES DE LIVROS DE LITERATURA - 2º PERÍODO



Para que os livros estejam adequados ao 2º 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.

LETRA INICIAL

LIVROS







O presente – Agnès Laroche e Stéphanie Augusseau – Aletria
O galo maluco – Sônia Junqueira – Ática
O jogo e a bola – Mary França – Editora Ática
A arara cantora – Sonia Junqueira – Ática
Buraco de minhoca – Cláudio Martins – Edições Paulinas
Anão e gigante – Nílson José Machado – Scipione







O livro da gratidão – Todd Parr – Panda Books
A boca do sapo – Mary França – Editora Ática
Peixinho dourado vai passear – Therezinha Casasanta – Editora do Brasil
Manchas – Renata Bueno - Caramelo
Pomelo cresce – Ramona Bãdescu – Caramelo
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Maneco caneco chapéu de funil – Luís Camargo - Ática
Bibi vai para a escola – Alejandro Rosas – Scipione
Um belo sorriso – Mary França – Editora Ática
ABC da água – Selma Maria – Panda Books
Tesoura não é cenoura – Mary França e Eliardo França – Ática
O cofre do João – Vera Lucia Dias – Mais Ativos
Dudu diversão todo dia – Magia de ler – Caramelo
Cinco trovinhas para duas mãozinhas – Tatiana Belinky – Editora do Brasil
Bichos diversos – Aristides Torres Filho – Scipione
A E I O ... UAU! – Fernando de Almeida – Mariana Zanetti e Renata Bueno –
Editora do Brasil
A festa encrencada – Sônia Junqueira – Ática
A escola de Inês – Pilar Ramos – Editora do Brasil
Conversa de corpo – Priscila Freire - Miguilim
Lua cheia de poesia – Neusa Sorrenti – Editora do Brasil
Bicho feio, bicho bonito – Mary França – Ática
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A pequena aranha não perde a hora – Eka Tabliashvili - Cereja
Tromba tromba - David Mckee – Pequena Zahar
Adivinhe se puder – Eva Furnari – Moderna
Bibi brinca com os meninos – Alejandro Rosas – Scipione
A borboleta e a minhoca – May Christina Cunha de Paiva –Editora do Brasil
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