Escola de Educação Infantil e Fundamental I “Sossego da Mamãe”
LISTA DE MATERIAL 2018 – INFANTIL - MATERNAL 2 (GRUPO 3)
Nome do aluno: ________________________________________ Turma: ________
Material a ser entregue na escola:
01 foto 3x4 do aluno;
02 foto de rosto do aluno 10 x 15;
02 pastas plásticas macho e fêmea (cor vermelha);
01 presilha macho e fêmea;
01 caderno de brochura de 48 folhas para recados;
01 lápis carpinteiro - grafite;
01 caixa de gizão de cera plástica com 12 cores;
01 caixa de canetas hidrográficas gigante com 6 cores;
01 caixa de lápis de cor JUMBO – 12 cores
01 estojo de zíper com 3 divisões (para gizão, canetas e lápis de cor)
03 caixas de massa de modelar (macia);
01 tesoura sem ponta;
01 tubo de cola branca atóxica;
01 pincel nº16;
01 vidro de Tinta Tempera Guache – cor da pele – 250ml;
01 folha de papel camurça de qualquer cor;
02 folhas de papel celofane ( 1amarelo e 1 transparente)
02 folhas de papel crepom (1 verde e 1 amarelo);
02 folhas de papel de seda (1azul e 1 roxo/rosa);
01 folha de papel cartão verde;
01 folha de cartolina dupla face laranja;
02 folhas de papel laminado (1 rosa e 1 amarelo);
02 folhas de EVA (1 vermelho liso, 1 vermelho glitter)
02 folhas de EVA plush branco;
01 durex colorido – amarelo;
01 pacote de pratinho de festa de papelão (Tamanho P5);
200 folhas de papel sulfite A4;
02 pacotes de 45 folhas – color card A4;
10 botões grandes coloridos;
01 novelo de lã (Qualquer cor);
01 m TNT amarelo;
01 pacote de bexigas média – verde;
100gr – de bolinhas Pérolas de Isopor;
- retalhos de tecidos diversos;
01 brinquedo pedagógico de peças grandes - (sugestão: quebra-cabeça, blocos de encaixe,
dominó de alfabetização ou alfabeto móvel...);

Higiene: Trazer em uma necessaire: 01 escova de dente macia com caixinha plástica
(substituir a cada bimestre); 01 creme dental; uma toalhinha de mão;
Projetos de Literatura 2018: Entregar ao Professor os livros IDENTIFICADOS COM O
NOME DO ALUNO juntamente com o material do aluno.
1º Semestre:
01. A escola de Inês – Pilar Ramos – Ed. do Brasil **
02. Sem brincadeiras! – Henrique Félix – Ed. Positivo (Disponível na secretaria da escola)
03. As nuvens – Pilar Ramos – Ed. do Brasil **
04. Sinto o que sinto com cinco sentidos – Ellen Pestilli- Ed. do Brasil **
2º Semestre:
01. O navio – Pilar Ramos – Ed. do Brasil **
02. De bem com a vida – Nye Ribeiro – Ed. do Brasil **
03. Quantos bichos? – Fernando de Almeida e outros – Ed. do Brasil **
04. Renoir e a borboleta Marieta - Mércia Maria Leitão e Neide Duarte – Ed. do Brasil **
**Os livros da Editora do Brasil poderão ser adquiridos com desconto de 20%, pelo site
www.editoradobrasil.com.br conforme passos a baixo:
Passo 1 – Acessar o site  Passo 2 – Loja Virtual  Passo 3 – Escolas Parceiras  Passo 4
– Digite o código da escola (097M778).
OBSERVAÇÕES:
1. Reaproveitar os objetos dos anos anteriores que estiverem em bom estado, inclusive os
cadernos.
2. Os materiais deverão ser entregues na escola no período de 03 a 18 de janeiro de 2018. Em
caso de não recebimento será cobrado uma taxa no valor correspondente a lista de material no
dia 08 de março de 2018. O prazo de entrega dos materiais para matrículas após a data acima,
será de 1 mês. Enviar os respectivos livros dos Projetos Literários com antecedência para que
o aluno possa participar ativamente. Não será permitido trazer cópias de livros (lei 9.610 de
19/02/1998-Direitos Autorais).
3. Etiquetar e identificar TODOS OS MATERIAIS INDIVIDUAIS DO ALUNO, inclusive
mochilas, lancheiras e uniformes (de verão e de inverno) em local visível. O aluno deverá
trazer todos os dias uma toalhinha (tipo americano) para o momento do lanche.
4. O aluno deverá trazer para a escola apenas o “material que será utilizado no dia”, evitando
assim o excesso de peso na mochila. O Caderno de Recados deverá acompanhar o aluno e ser
vistado pelos responsáveis diariamente.
5. O uso do uniforme é obrigatório: camiseta branca do CEA, calça ou bermuda (comprimento
acima do joelho) preta ou jeans. O calçado deverá ser tênis (sendo o mesmo de uso obrigatório
na Educação Física) ou sapato fechado sem salto. Por questão de segurança é Proibido o uso
de chinelos de dedos.
6. Teremos a Primeira Reunião de Pais na sexta, dia 19/01/2018, às 08h30 (EDUCAÇÃO
INFANTIL) e às 10h00 (FUNDAMENTAL I). Não falte, sua presença será muito importante!
7. Semana de Adaptação da Educação Infantil, de 22 a 26 de janeiro de 2018.

