LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
Educação Infantil – Pré I

Material Individual
Livro integrado Positivo Grupo 3 – Semestral (estará
disponível nas Livrarias Blulivro)
Livro de Inglês Playtime Starter Classbook (3 anos)
1 avental infantil para pintura
1 tela para pintura pequena (20x30)
1 lápis de escrever
1 borracha
1 apontador
1 pastas Brasil
2 caderno de desenho grande folha grossa e capa dura
150g/m2 espiral (TILIBRA)
1 tesoura sem ponta ( Mundial ou Tramontina)
1 mochila – recomendamos sem rodinha.

4 caixas de lenço de papel
3 embalagens de lenço umedecido
1 peça de fita bebê (cetim)
2 saquinhos com lantejoulas grandes
2 tubos de cola, com 90g cada (Tenaz ou BIC)
1 caixa Tempera guache (12 cores)
1 pincel nº 14
2 potes de massa de modelar (sugestão: Soft Acrilex)
1 pacote de balões de boa qualidade – nº 8 ou 10
2 m de TNT marrom
20 botões
1 pacote de algodão
1 rolo de fita adesiva transparente
1 fita dupla face
1 Brinquedo

Material Coletivo

1 jogo pedagógico tipo: dominó, quebra-cabeça, memória,

1 livro infantil (sugestões no verso)
1 estojo de Hidrocor (Faber Castell)
1 caixa com 12 lápis de cor (Faber Castell)
1 caixa de giz de cera
200 folhas A4 (branco) (75g/m2)
50 folhas de papel A3 branco
20 folhas de papel A3 colorido (150g/m2) TILIBRA
100 folhas de papel A4 (rosa)
1 pacote papel criativo Tilipaper 48 folhas TILIBRA – Não reciclado
2 folhas de EVA (branco/verdel)
1 folha de papel cartão (amarelo)
2 unidades de papel crepom (rosal e vermelho)
2 folhas de papel de seda

alfabeto móvel, números.

Kit higiene (que ficará na mochila) com:
1 nécessaire
1 escova dental
1 toalha de mão pequena
1 creme dental (infantil)
1 pente para cabelo
Amarrador de cabelo (meninas)
1 guardanapo de pano para lanche (manter na lancheira)

OBSERVAÇÕES:
 Todo o material escolar e uniforme deverá constar o nome completo do aluno, em local visível desde o primeiro dia de aula;
 Entregar o material escolar nos dias 01 e 02 de fevereiro, diretamente para o professor.
 As marcas sugeridas têm por base qualidade do material e visam atender as atividades específicas desenvolvidas no decorrer do
ano letivo.
 De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano,
para evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.
 Todos os materiais solicitados se destinam ao uso pedagógico do aluno;
 O livro integrado Positivo e o livro de Inglês estarão disponíveis nas Livrarias Blulivro;
 Uniforme escolar é de uso obrigatório diário. Lojas autorizadas: Loja Marly (Rua dos Caçadores) e Blubel (Bairro da Velha).
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SUGESTÕES DE LIVROS PARADIDÁTICOS:
A casa sonolenta – Audrey Wood;Don Wood (Ed. Ática)
Como flores em um jardim – Patrícia Engel Secco (Melhoramentos)
Adivinha o quanto eu te amo – Sam Mc Bratney (WMF Martins Fontes)
Dona Baratinha – Ana Maria Machado (FTD)
Medo do escuro – Antonio Carlos Pacheco (Ed. Ática)
Sabe quem puxou a orelha do coelho? – Elza Cesar Sallut (Ed. Scipione)
Um amor de confusão – Dulce Rangel (Ed. Moderna)
A galinha Xadrez – Rogèrio Trezza (Brinque-Book)
O sapo voador – Ademir Barbosa Jr. (Ed. Hedra)
Casinha de bichos – Hardy Guedes Alcoforado Filho.
Cada família é de um jeito – Aline Abreu (Ed. Difusão Cultural do Livro)
Meu amigo Etevildo – Telma Guimarães Castro Andrade (Ed. do Brasil)
O Grúfalo – Julia Donaldson (Ed. Brinque-Book)
Dez patinhos – Graça Lima (Ed. Companhia das Letrinhas)
O Casal de João-de-Barro – Nara Salamunes (Ed. Base)
Peroá e todas as espécies do mar – Nara Salamunes (Ed. Base)
O macaquinho de Maringá – Nara Salamunes (Ed. Base)
Tupi na feira – Nara Salamunes (Ed. Base)
O livro da com-fusão – Iian Brenman (Ed. Melhoramentos)
Um redondo pode ser quadrado? – Canini (Ed. Saraiva)

Série “Os medos que eu tenho” – Ruth Rocha (Ed. Salamandra)
Fantasma existe?
Será que vai doer?
Ninguém gosta de mim?
Tenho medo mas dou um jeito.
Coleção “Quem tem medo” – Fanny Joly (Ed. Scipione)
Quem tem medo de bruxa?
Quem tem medo de fantasma?
Quem tem medo de dentista?
Quem tem medo de lobo?
Quem tem medo de dragão?
Quem tem medo de mar?
Quem tem medo de escuro?
Quem tem medo de monstro?
Quem tem medo de extraterrestres?
Quem tem medo de tempestade?
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