LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
Educação Infantil – Pré III

Material Individual








Livro integrado Positivo Grupo 5 – Bimestral
(estará disponível nas Livrarias Blulivro)
Livro de Inglês Playtime B Classbook (5 anos)
1 tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina)
1 estojo de hidrocor (máximo 12 cores, sugestão:
Faber Castell)
1 pasta preta para portifólio com 100 plásticos
1 avental infantil para pintura
1 tela para pintura pequena (20x30)
1 caderno grande, meia pauta TILIBRA



1 caderno de desenho grande.



1 mochila – recomendamos mochila sem rodinha
para facilitar o acesso à sala de aula.






Material Coletivo











1 livro infantil (sugestões no verso)
2 tubos de cola, com 90g (Tenaz ou BIC)
1 caixa de guache
200 folhas A4 (branco ou reciclado) (75g/m2)
100 folhas de papel A4 (reciclado)
Papel criativo Tilipaper 48 folhas TILIBRA – Não
reciclado
20 folhas de A3 coloridas
1 folha de papel cartão (marrom)
2 folhas de EVA preto/marrom
2 unidades de papel crepom azul/laranja



















2 potes de massa de modelar peq. tipo soft
(Acrilex).
2 massa de biscuit.
1 pacote de palitos de churrasco
2 caixas de lenços de papel
2 pacotes de lantejoula grandes
1 rolo de fita grande Kraft 50g/m marrom
1 pincel nº 12
1 pincel nº 2
2m de TNT azul
2 revistas para recorte
1 marcador para quadro branco
1 caneta permanente retroprojetor
1 rolo de fita bebê
10 botões
10 olhos movéis
3 refis de cola quente
1 tinta para tecido (Rosa)
1 brinquedo (boneca, carrinho, loucinha,
bichinho..)

Kit (que ficará na mochila) com:




1 nécessaire com: 1 escova dental, 1 toalha de
mão pequena , 1 creme dental (infantil)
1 guardanapo de pano para lanche (manter na
lancheira)
1 penal com 2 repartições com: 2 lápis de
escrever, 1 cola em bastão, 1 apontador com
depósito, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor
(máximo de 24 cores).

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:
Série “Vou te contar!” – Ruth Rocha – Ed. Salamandra.
A arca de Noé.
Nosso amigo ventinho.
A escolinha do mar.
O amigo do rei.
A fantástica máquina dos bichos.
O coelhinho que não era da Páscoa.
Borba, o gato.
O Trenzinho do Nicolau.
Eugênio, o gênio.
Pedrinho pintor.
Faz muito tempo.
Romeu e Julieta.
Lá vem o ano novo.
Uma história com mil macacos.
Macacote e porco pança.
Um macaco pra frente.
Mil pássaros pelos céus.
Coleção “Vai começar a história” – Junia La Escala, A. Rodrigues, M. Presser –Ed. FTD.
O urubu tinha um plano.
As aventuras de um cisne.
A fábrica de doces.
A pata dos ovos de prata.
Uma casa para o lobo.
Coleção “Volta e meia” – Simon Marinkovic – Ed. Nova Alexandria.
O que Ana sabe sobre amizade.
O que Ana sabe sobre boas maneiras.
O que Ana sabe sobre alimentos saudáveis.
Confusão no jardim – Ferruccio Verdolin Filho – FTD.
Mariana do Contra – Rose Sordi – FTD.
Jardim do menino poeta – Maria Valéria Rezende – Ed. Planeta Infantil.
Bichodário – Telma Guimarães – Ed. Larousse Júnior.
Numeródromo – Telma Guimarães – Ed. Larousse Júnior.
Cajaré – Ana Raquel – Ed. Larousse Júnior.
Bichos são todos... bichos – Bartolomeu Campos de Queirós – Ed. do Brasil.
O gato e o canário – Andrezza Prodóssimo – Ed. Base.
A borboleta e a minhoca – May Christina Cunha de Paiva – Ed. do Brasil.
E não tinha briga não! Márcia Glória Rodriguez Dominguez – Ed. do Brasil.
Meu amigo Etevildo – Telma Guimarães Castro Andrade – Ed. do Brasil.
O mamulengo molenga – Hardy Guedes – Ed. Base.
O Casal de João-de-Barro – Nara Salamunes – Ed. Base.
Peroá e todas as espécies do mar – Nara Salamunes – Ed. Base.
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