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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
Início das aulas: 01/02/2018- O aluno deverá vir de uniforme. Horário: 13horas   
•Entrega de material: Todo o material de uso coletivo( para  aqueles que não optarem pela taxa de material) e individual deverá ser 
entregue na escola  à partir do dia  22  de janeiro , identificado  com o nome completo da criança.  
Horário de entrega de material : 8 h  às 11 h e de 14 às 16 h na área externa do colégio  para os monitores ; aguardar a  conferência. 

 O livro de literatura  da Biblioteca de sala não será devolvido no final do ano. 

 O caderno deverá  ser encapado com plástico grosso e ficará mais resistente. 

 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.  

 A pasta catálogo de plástico poderá ser reaproveitada do ano anterior. 
 É necessário ter em casa o material de estojo  para fazer o para casa( lápis de escrever, lápis de cor, cola, tesoura,  giz de cera). 

 No primeiro dia de aula, o aluno deverá trazer somente a lancheira  . 

 O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser identificado com nome, o ano/série do aluno. 
 Uniforme diário (short e blusa do colégio) 
 Uniforme de inverno (calça e blusa de frio do colégio) 
 Uso obrigatório de tênis. Não será permitida a entrada de alunos usando sapatilhas, sandálias, chinelos, botas ou similares. 

MATERIAL DIDÁTICO 
Livros do Sistema Positivo – Adquirir na Escola  

Livros 1,2,3,4 
Data limite para compra  no Colégio: 23/02/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
                 
 
 
 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 

 

                           EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

 

Quantidade Material de uso pessoal  

1  Cadernos sem pauta  capa dura – 60 folhas  

2 Lápis triangular   -  para ficar na escola  

1 Caixa de lápis de cor  com 12 unidades - para ficar na escola  

1 Estojo  de canetinhas  com 12 unidades - para ficar na escola  

2 Tubos de cola- para ficar na escola    

1 Avental para pintura  

1 Squeeze de plástico  

1 Lata vazia e decorada (massa de tomate) 

1 Apontador com depósito 

1 Pincel nº 10 ou 12 

1 Pasta escolar (sem rodinha) 

1 Pasta catálogo  (100 PLÁSTICOS) 

3 Caixas de massinhas 

1 Peça de jogo americano  (plástico) 

1 Tela para pintura 20x30 

2 Revistas para recorte:  Caras, Pais e Filhos, Crescer, Quem, Globo Rural 

1  Pacote de prendedor de roupas. 

1 Lancheira térmica com guardanapo de tecido e toalha de mão. Estes objetos devem ser identificados  com nome da criança. 

1  Mochila  sem rodinha  

1 Porta crachá tipo evento com cordão e foto 3x4 da criança . 

Quantidade Jogos/ brinquedos 

1 Boneca simples para menina 

1  Carinho simples para menino 

1  Fantoche 

1 Alfabeto móvel 

1 Jogo pedagógico : blocos de encaixe, blocos lógicos, jogo da memória ( tamanho grande) 

            MATERIAL DE USO COLETIVO – VER LISTA NA SECRETARIA DA ESCOLA 

 

1º PERÍODO  
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LIVROS DE LEITURA OBRIGATÓRIA  
 

1ª Etapa: Título:  A Paca foi buscar  água... 
Hebe Coimbra 
Editora  Nova Fronteira 
 
2ª Etapa: Título: Adoro  Listas 
Autores: Daniela, José,Marcello e Paulo 

Editora: Nova Fronteira 
 
3ª Etapa: Título : O livro da Com-fusão 
Autor: Ilan Brenman e Fê 

Editora: Melhoramentos 
 
BIBLIOTECA DE SALA 

       Abaixo segue a lista de livros de literatura para a Biblioteca de Sala.  - O responsável deverá adquirir um título desta lista 
de acordo com a letra inicial do  nome da criança.  O livro  deve ser entregue no dia da entrega de material, para favorecer o inicio do 

rodizio  de leitura semanal da turma.  

        O título não poderá ser trocado, todos foram criteriosamente escolhidos e estão disponíveis para venda de acordo com 
as Editoras. Caso haja algum problema para adquirir algum título, favor entrar em contato com a coordenação da escola.  
 

Letra 
Inicial 

                         Título              Autor/a              Editora 

A Tem bicho no circo     Ziraldo Melhoramentos 

B Um amor de família Ziraldo  Melhoramentos 

C As cores os dias da semana Ziraldo  Melhoramentos 

D Coco louco  Gustavo Luiz 

 
Melhoramentos  

E Tarsilinha e as formas Patricia Secco e Tarsilia do Amamral Melhoramentos  

F O livro da com fusão Ilan Brenman Melhoramentos 

G O Saldadinho de Chumbo Hans Christian  Andersen Melhoramentos 

 
H/ I 

Sob Controle Fabio Sgroi Melhoramentos  

J Pedro o Menino Valentão  

 
Ruth Rocha Melhoramentos 

K/L O patinho feio  Flávio de Souza  FTD  

M A chuvarada  
 

Angiolina e Isabella  FTD  

N Quer brincar de pique esconde?  Angiolina e Isabella  FTD  

O Dormir fora de casa  Ronaldo Simões Coelho  FTD  

P A história da Baratinha  João de Barro (Braguinha)  Moderna  

Q A galinha ruiva  Elza Fiúza  Moderna  

R O lobo e os sete cabritinhos  Aurélio de Oliveira  Moderna  

S Como começa  Silvana Tavano  Callis  

T A princesinha sem nome  Alessandra de Paula  Callis  

U Estela, estrela-do-mar  Marie Louise Gay  Brinque-Book  

V Estela, fada da floresta  Marie Louise Gay  Brinque-Book  

W Estela, princesa do céu  Marie Louise Gay  Brinque-Book  

Y/Z Estela, rainha da neve  Marie Louise Gay  Brinque-Book  
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