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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, borracha, régua). 

 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 

3  Cadernos sem pauta  (capa mole)  Alibombom – 60 folhas  

1  Caderno com pauta( capa mole) Alibombom – margeado e numerado 1,2,3. 

2 Lápis pretos   -  para ficar na escola  

2 Borrachas  - para ficar na escola  

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

1 Caixa de giz de cera  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 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 Revistinhas em quadrinho  novas – Turma da Mônica  

1 Pasta polionda 3,5cm com alça 

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  ou brinquedos  

1 Jogo pedagógico : quebra cabeça com 20 peças grandes, jogo da memoria, jogos de formar palavras, jogos matemáticos 

            MATERIAL DE USO COLETIVO – VER LISTA NA SECRETARIA DA ESCOLA 

 

2º PERíODO  
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                LIVROS DE LEITURA OBRIGATÓRIA 
 
1ª Etapa:Titulo: A Laranja colorida 

Autor (a): Ronaldo Simões Coelho 
Editora: FTD 
 
2ª Etapa:Titulo: O Segredo da Lagartixa 

Autor (a): Lecticia Dansa e Salmo Dansa 
Editora: FTD 
 
3ª Etapa: Titulo: Um estranho na floresta 

Autor (a): Alcides Goulart 
Editora: Jovem 
 
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 Então quem é? Christina Dias FTD 

B Que bicho será que botou o ovo? Angelo Machado Nova Fronteira 

C Adoro listas! Daniela, José, Marcello e Paulo Nova Fronteira 

D A paca foi buscar água Hebe Coimbra Nova Fronteira 

E A corrida dos animais Hans Christian Andersen Melhoramentos 

F Rita não grita Flávia Muniz Melhoramentos 

G Kalu, o tigre sem listas Guilherme de Souza e Alcides Goulart Jovem 

 
H/ I 

Beto baguncinha Flávia Muniz Melhoramentos 

J Chico, Chiquinho, Chicote Regina Sormani Duna Dueto 

K/L Maria Vai Com as Outras Sylvia Orthof Atica 

M A Margarida Friorenta Fernanda L. de Almeida Abril 

N Menina bonita do laço de fita Ana Maria Machado Atica 

O A Primavera da Lagarta Ruth Rocha Salamandra 

P O que tirou o sono dos animais Manuela Castro Neves Brinque-Book 

Q Quem Lê com pressa tropeça Elias José Lê 

R A Girafa que cocoricava Keith Faulkner Cia. Das Letrinhas 

S O Ursinho apavorado Keith Faulkner Cia. Das Letrinhas 

T Chapeuzinho Amarelo Chico Buarque José Olympio 

U A baratinha listrada e a zebra sem 
listas 

Lívia Maria F. Santana Nova Terra 

V Os Três Jacarezinhos Helen Ketteman Autêntica 

W Até as princesas soltam Pum LLan Brenman Brinque-Book 

Y/Z A joaninha vaidosa Ana Maria Magalhães Caminho 
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