
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL 

 

INFORMAÇÕES: 
 

 Reunião dos pais com a professora: 03/02/2020 Horário: 13h às 14h30min. 
 Início das aulas: 04/02/2020 Horário: 13h10 às 17h40min  
 Todo material escolar deverá ser etiquetado com o nome do aluno. 
 O uso do uniforme escolar é obrigatório e deverá ser identificado com o nome do aluno. 
 Apresentamos no site do colégio (www.colegionoemecampos.com.br) algumas orientações 

importantes para o ano escolar de 2020.  
 

QUANTIDADE MATERIAL DE USO PESSOAL  

1  Cadernos sem pauta  capa dura – 60 folhas  

2 Lápis triangular jumbo  - ( para ficar no colégio) 

1 Pasta com alça para mala literária colorida  

1 Caixa de giz de cera com 12 unidades  (jumbo)- (para ficar no colégio) 

1 Caixa de lápis de cor  com 12 unidades (jumbo)- (para ficar no colégio) 

1 Estojo  de canetinhas  com 12 unidades (jumbo)- (para ficar no colégio) 

2 Tubos de cola- para ficar na escola (para ficar no colégio) 

1 Avental para pintura (para ficar no colégio) 

1 Squeeze de plástico para água 

1 Lata vazia e decorada - massa de tomate (para ficar no colégio) 

1 Apontador próprio para lápis jumbo (para ficar no colégio) 

1 Pincel nº 10 ou 12 (para ficar no colégio) 

1 Pasta escolar (sem rodinha) 

1 Pasta catálogo  ( 50 PLÁSTICOS) 

4 Caixas de massinhas (para ficar no colégio) 

1 Peça de jogo americano - plástico (para ficar no colégio) 

1 Pacote com 12 balões (para ficar no colégio) 

1 pacote  Algodão em bolinhas (para ficar no colégio) 

1 Brinquedo pedagógico (para ficar no colégio) 

2 Revistas para recorte: Caras, Pais e Filhos, Crescer, Globo Rural (para ficar no colégio) 

1  Pacote de prendedor de roupas. (para ficar no colégio)  

1 Novelo de lã colorido (para ficar no colégio) 

1  Caixa organizadora contendo: uma toalha de banho com nome, um sabonete e um par de 
roupas reserva com nome. (para ficar no colégio) 

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

2 Potes de lenços umedecidos – grande (para ficar no colégio) 
 

 
MATERIAL DE USO COLETIVO- LISTA NA SECRETARIA 

 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO: Para aquisição do material didático, favor acessar os sites abaixo: 
 

Sistema Farias Brito de Ensino 
 

Conjunto de livros elaborados por autores 
da Editora Moderna e por professores 

do Farias Brito. 
 

www.sistemafb.com.br 
 

         Programa bilíngue Educate 

Livros e plataformas digitais 

Educate é uma proposta educacional 
abrangente e inovadora, que tem como missão 

formar pessoas capazes de construir 
conhecimento de forma autônoma e criativa e de 

se comunicar sem barreiras na língua inglesa. 

www.educate.global 
 

 

 

 

http://www.sistemafb.com.br/
http://www.educate.global/


LIVROS DE LEITURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS  
 

Os livros de leitura deverão ser adquiridos e enviados para o colégio. 
 

1ª Etapa 
 

O coelhinho desobediente 
Autora: Therezinha Casassanta 
Editora do Brasil 

2ª Etapa: 
 

O patinho Feio 
Recontado por: ANA Oom 
Editora: FTD 

3ª Etapa: 
 

Peixinho Dourado vai passear 
Autora: Therezinha Casassanta 
Editora: do Brasil 

 
BIBLIOTECA DE SALA 

 
            Abaixo segue a lista de livros para a Biblioteca de Sala.  – A aquisição de um título desta lista 
deverá ser feita de acordo com a letra inicial do nome da criança.  O título não poderá ser trocado, todos 
foram criteriosamente escolhidos. 
 O livro deverá ser entregue à professora no início do ano letivo, para iniciar o rodízio de leitura 
semanal da turma. 
 

Letra Inicial Livros 

A  D 
K  V   T 

 

 Os três porquinhos ( Ana Maria Machado – Editora FTD) 

 O gato Guto e o pato Pipo – (Lúcia Pimentel Góes – Editora Scipione) 

B    E    N 
W    Z 

 

 Samira não quer ir à escola – (Christian Lamblun – Editora Ática) 

 As aventuras de Bambolina – (Michele Lacoca – Editora Ática) 
 

C     F 
O   X 

 

 João Bobo – ( Ana Maria Machado – Editora FTD) 

 Que frio! – (Ronni dos Santos Oliveira – Editora Scipione) 
 

G     H 
P    U 

 

 O leitão – (Mary França – Editora Global) 

 Bibi não chupa mais o dedo – (Alejandro Rosas – Editora Scipione) 
 

I     L 
R    

 

 Foge, tatu! - (Mary  e Eliardo França – Editora Global) 

 Chinelinho: uma história sem par – (Carolina Michelini e Michele Iacocca – 
Editora Ática)  
 

Y 
J    M 
Q    S 

 

 O macaco - (Mary França – Editora Global) 

 Cadê o ovo? – (Claudia Carréra- Editora Scipioni) 

 

 

 

 

 

Site 
  

 

 

Contato 

www.colegionoemecampos.com.br colegionoemecamposoficial @CNCcolegionoemecampos (31) 
3433.2091 

 


