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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
Início das aulas: 01/02/2018- O aluno deverá vir de uniforme e acompanhado dos  pais para uma atividade interativa . Horário: 13 às 
15 horas. 
• 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,  a partir do dia  22  de janeiro , identificado  com o nome completo da criança.  
Horário de entrega de material : 8h   às 11 h e de 14 às 16 h na área externa do colégio  para os monitores e aguardar a conferencia . 

 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.  
 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, livro de Registro dos Acontecimentos 
Data limite para compra no Colégio: 23/02/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

                 
 
 
 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 

 

                           EDUCAÇÃO INFANTIL 1º ANO 
 

 
 

Quantidade Material de uso pessoal 

1  Cadernos sem pauta  capa dura – 60 folhas  

2 Lápis triangular jumbo  - (  para ficar na escola ) 

1 Pasta com alça para mala literária  

1 Caixa de giz de cera com 12 unidades  (jumbo)- para ficar na escola 

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

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

2 Tubos de cola- para ficar na escola  (para ficar na escola)  

1 Avental para pintura  

1 Squeeze de plástico  

1 Lata vazia e decorada (massa de tomate) 

1 Apontador próprio para lápis jumbo 

1 Pincel nº 10 ou 12 

1 Pasta escolar (sem rodinha) 

1 Pasta catálogo  ( 50 PLÁSTICOS) 

4 Caixas de massinhas 

1 Peça de jogo americano  (plástico) 

1 Tela para pintura 20x30 

1 pacote  Algodão em bolinhas 

1 Brinquedo pedagógico 

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

1  Pacote de prendedor de roupas. 

1 Novelo de lã colorido 

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

Quantidade Uso diário 

1  Caixa organizadora contendo: uma toalha de banho com nome, um sabonete e um par de roupas reserva com nome. 

1 Lancheira térmica com guardanapo ou toalha de mão com nome. 

1 Pote de lenços umedecidos ( grande)  

MATERIAL DE USO COLETIVO – VER LISTA NA SECRETARIA DA ESCOLA 

 

MATERNAL 
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                LIVROS DE LEITURA OBRIGATÓRIA 
Os títulos dos livros de leitura obrigatória devem ser adquiridos e enviados para a escola com nome.   

 
1ª Etapa: Título:  Eu tenho 3 anos,  

Coleção Livrinhos dos números  
Editora  DCL 

 
2ª Etapa: Título: Porque eu vou para a escola?  

Autor Oscar Brenifier 

Editora: Panda Books 
 
3ª Etapa: Título : O menino que tinha medo de errar. 

Autor Taubman, André Viviana 

Editora: ZIT 
 
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 Bem lá no alto Suzanne Straber Cia das Letrinhas 

B Não é sua, é minha Susanna Moores Ed. Brinque Book 

C Parlendas para brincar Josca Aline Baroukh e Lucila Silva de 
Almeida, 

Ed.Panda 

D Enrosca ou desenrosca Maria José Nóbrega e Rosane Pampola Ed. Moderna 

E Zé Valete Ricardo Azevedo Ed Moderna 

F O Jornal e o Lenço Patrícia Auerbach Ed. Brinque- Book 

G Parlendas para brincar Lucila Silva de Almeida ,Camila Sampaio 
Maria José Nobrega 

Panda Books 

H Monstros Multicoloridos Stephanie Hinbon  Brinque Book 

I Qual é a cor do amor? David Wojtowyes,  Brinque Book 

J O balde das chupetas Bia Hetzel Brinque Book 

K/L O Lobinho bom Nadia Shireen  Brinque Book  

M Qual É Diferente? Grande e 
Pequeno 

Guido Van Ginechten Brinque Book 

N Vai, você consegue Konnecke Ole Brinque Book 

O Não . Marta Altes  Brinque Book 

P Quem sou eu? Fabricio Sicardi  Brinque Book  

Q Isso é meu. Blandina Franco Companhia das 
Letrinhas. 

R Sempre amarei você Deby Gfiori  Ciranda Cultural 

S Pular, saltar, girar Margaret Wild  Brinque Book 

T Somos um do outro Ailine Baroukh e Lucila Silva de Almeida 

 
Tood Park  

U ABC com Peppa Mark Baker Tood Park 

V 1,2,3 com Peppa Mark Baker Tood Park 

W A noite e o Dia Eunice Braido FTD 

Y/Z Não gosto de salada Tony Ross  Metha 
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