1º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL
RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
01 mochila para carregar o material diário: agenda, uma muda de roupa, um calçado e uma toalha de
rosto.
01 muda de roupa e um calçado (marcados com o nome da criança).
01 estojo simples, contendo os materiais abaixo relacionados:
01 tesoura sem ponta, de boa qualidade, com o nome da criança gravado, que ficará na sala.
01 caixa de lápis de cor triangular, jumbo.
01 borracha macia.
02 lápis (grafite, triangular n° 2).
01 apontador com depósito.
02 cadernos de desenho espiral grande (96 folhas), capa dura.
03 pastas catálogo, com 30 plásticos (com capa de plástico).
01 pasta catálogo, de plástico transparente, com grampo, sem plástico (Inglês).
03 revistas para recorte. Sugestões: Pais e Filhos, Crescer, Caras, Veja etc.
01 pasta Brasil, de plástico, com elástico (deveres de casa).
03 revistinhas em quadrinhos.
01 livro de literatura para a biblioteca da turma (escolher na lista que está no verso).
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 fantasia usada.
01 metro de tecido.
01 brinquedo a escolher: 1 conjunto de alinhavo de madeira ou 1 jogo de quebra-cabeça com 30 ou
45 peças ou 1 jogo de ludo ou 1 conjunto de pinos mágicos com 100 peças.
01 LIVRO: Kid’s Box Starter Classbook, Updated Second Edition – Autores: Michael Tomlinson &
Caroline Nixon.
Editora Cambridge University Press (este livro será usado durante dois anos, no 1° e no
2° Período).
TRAZER NA MERENDEIRA, MARCADOS COM O NOME DA CRIANÇA:
01 guardanapo de pano.
01 garrafinha squeeze.

(VIDE VERSO)

(VIDE VERSO)

OBSERVAÇÕES:
A toalha de rosto ficará na mochila, com uma muda de roupa e a agenda.
 O primeiro dia letivo será 5/2/2018. O aluno deverá vir de uniforme. Horário de início das aulas: 7h10 (turno da
manhã) e 13h10 (turno da tarde).
 Todo o material de uso individual deverá ser entregue à professora, no dia 2 de fevereiro, durante o turno em
que o(a) aluno(a) vai estudar, quando vai conferi-lo integralmente. O material deverá vir todo marcado com o
nome completo da criança. As crianças não terão aula no dia da entrega dos materiais.
 Os cadernos deverão ter o nome da criança na capa.
 A criança deverá ter em casa, para a realização dos deveres, lápis preto, borracha, lápis de cor, cola e
tesoura.
 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.
 No dia 1º de fevereiro de 2018, às 19h, no Prédio do Magnito, acontecerá a 1ª reunião de pais dos alunos do
1º e 2º Períodos. Os pais dos alunos matriculados também receberão o convite pelo correio. Caso haja
dúvidas, contatar com a Coordenação Pedagógica da Educação Infantil.


Para que o livro esteja adequado ao 1° Período, é importante que seja selecionado dentre as
sugestões indicadas nesta lista.
LIVROS DE LITERATURA – 1° Período
NOME DO LIVRO

AUTOR (A)

Princesa Arabela, mimada que só ela!
A borboleta e a tartaruga
Eu não sou como os outros
Rima ou combina
Bom dia, todas as cores!
Nosso amigo ventinho
A Zeropeia
Um tanto perdida
A arara e o guaraná
Menina bonita do laço de fita
Dona Baratinha
O patinho feio
A chuvarada
Quer brincar de pique-esconde?
Os três porquinhos
Festa no céu
João e o pé de feijão
A princesinha sem nome
Como começa
Abra com cuidado
João e Maria
Cachinhos Dourados e um urso apenas
Conte uma história, Estela
Vai embora, grande monstro verde!
Até as princesas soltam pum
A cigarra e a formiga
A galinha ruiva
O lobo e os sete cabritinhos
Chapeuzinho Vermelho

Mylo Freeman
Liliana & Michele Iacocca
Janik Coat
Marta Lagarta
Ruth Rocha
Ruth Rocha
Herbert de Souza - Betinho
Chris Haughton
Ana Maria Machado
Ana Maria Machado
Ana Maria Machado
Flávio de Souza
Angiolina e Isabella
Angiolina e Isabella
Ana Maria Machado
Ana Maria Machado
Flávio Souza
Alessandra de Paula
Silvana Tavano
Nick Bromley
Flávia Muniz
Leigh Hodgkinson
Marie-Louise Gay
Ed Emberley
Ilan Brenman
João de Barro
Elza Fiúza
Aurélio de Oliveira
João de Barro

EDITORA
Ática
Ática
Ática
Ática
Salamandra
Salamandra
Salamandra
Ática
Ática
Ática
FTD
FTD
FTD
FTD
FTD
FTD
FTD
Callis
Callis
Brinque-Book
Moderna
Brinque-Book
Brinque-Book
Brinque-Book
Brinque-Book
Moderna
Moderna
Moderna
Moderna

