LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
Educação Infantil – Pré II

Material Individual

2 folhas de EVA (azul/vermelho)

Livro integrado Positivo Grupo 4 – Bimestral (estará disponível
nas Livrarias Blulivro)
Livro de Inglês Playtime A Classbook (4 anos)
1 penal com: 2 lápis de escrever, 1 apontador, 1 borracha.
1 caixa de lápis de cor (máximo de 24 cores)
1 estojo de hidrocor ponta fina (máximo 12 cores, sugestão: Faber
Castell)
1 tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina)
1 pastas brasil com elástico

2 unidades de papel crepom (verde/branco)
2 potes de massa de modelar peq. tipo soft (Acrilex)
2 pacotes de lantejoula grandes
1 pacote de balões de boa qualidade – nº 8 ou 10
1 pincel nº 12
2m de TNT Rosa
1 caneta para quadro branco
1 rolo de fita bebê (10 m.)
1 caneta permanente
20 botões

1 avental infantil para pintura

1 pacote de palito churrasco

1 tela para pintura pequena (20x30)

1 tinta de tecido (marrom)

2 cadernos de desenho grande.
1 mochila – recomendamos mochila sem rodinha para facilitar o
acesso à sala de aula.

1 rolo de fita grande Kraft 50 g/m Marrom

3 refis de cola quente
3 caixas de lenços de papel
1 jogo pedagógico tipo: dominó, quebra-cabeça, memória, alfabeto

Material Coletivo

Móvel, números.

1 livro infantil (sugestões no verso)
2 colas em bastão pequenas
2 tubos de cola, com 90g (Tenaz ou BIC)
1 caixa de giz de cera

Kit higiene (que ficará na mochila) com:
1 nécessaire

1 caixa de tempera guache 12 cores
200 folhas A4 (branco ou reciclado) (75g/m2)
100 folhas de papel A4 (azul)
Papel criativo Tilipaper 48 folhas TILIBRA – Não reciclado
20 folhas de A3 coloridas

1 escova dental
1 toalha de mão pequena
1 creme dental (infantil)
1 pente ou escova de cabelo
1 guardanapo de pano para lanche (manter na lancheira)

1 folha de papel cartão (rosa)

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 borboleta e a minhoca – May Cristina Cunha de Paiva (Ed. do Brasil)
Como flores em um jardim – Patrícia Engel Secco (Melhoramentos)
No parque nosso verde – Patrícia Engel Secco (Melhoramentos)
Salsa, pé de valsa - Debby Carman (Melhoramentos)
O lobo Maurinho – Gustavo Luiz e Mig (Melhoramentos)
Medo do escuro – Antonio Carlos Pacheco (Ed. Ática)
Laura e Leo em monstros e fadas – Liliana Iacocca e Michele Iacocca (Ed. Ática)
Pé de cobra, asa de sapo – Rafael Soares de Oliveira (Ed. Ática)
Sabe quem puxou a orelha do coelho? – Elza Cesar Sallut (Ed. Scipione)
O sapo voador – Ademir Barbosa Jr. (Ed. Hedra)
A descoberta de Miguel – Marilurdes Nunes (Ed. do Brasil)
A revolta dos livrinhos – Lielba Ramos (Ed. do Brasil)
Casinha de bichos – Hardy Guedes Alcoforado Filho.
Série “Os medos que eu tenho” – Ruth Rocha – Ed. Salamandra.
Fantasma existe?
Será que vai doer?
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?
Coleção “Crianças e Bichos” – Therezinha Casasanta – Ed. do Brasil
O coelhinho desobediente
A tartaruga infeliz
Onde está a mamãe?
Girafinha Flor faz uma descoberta
Peixinho dourado vai passear
O canguruzinho fujão
Pluminha procura amigos
Aviso ao rei leão
O gatinho perdido
Um cachorrinho para Kakau
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