LISTA DE MATERIAL – 2019
ESCOLA INFANTIL – 3º PERÍODO
Entrega do material: 05 de fevereiro
Início das Aulas: 06 de fevereiro
AGENDA: Cortesia do Auxiliadora. Será entregue no início das aulas.
LIVROS:
 03 Livros para sistematização do programa de leitura:
- “O pato e o sapo” – Autora: Sônia Junqueira – Editora Ática
- “O sanduiche da Maricota?” – Autor: Avelino Guedes – Editora: Moderna
- “O Bichinho da maça” – Autor: Ziraldo – Coleção Mundo Colorido/Melhoramentos
- Outros livros serão indicados no decorrer do ano letivo.
 02 Livros de Literatura Infantil - preferência da criança
 Livro de Ensino Religioso - Crescer com alegria e fé / Edenilce Duran e Glair Arruda / Editora FTD /
Educação Infantil 2.
 Livro Matemática 2 Educação Infantil – Projeto Mitanga – Josiane Maria de Souza Sanson e Meiry
Mostachio – Editora do Brasil
 Material bilíngue será entregue nos primeiros dias de aula.
MATERIAL A SER ADQUIRIDO NA PORTARIA DA ESCOLA INFANTIL:
(aguardar início das aulas).
 03 Blocos de atividades 1 sem pauta, 1 com pauta e 1 meia pauta com o logotipo da Escola
 01 Material didático da Escola
MATERIAL:
- 01 Par de dados (identificado com o nome da criança)
- 01 Mochila e 01 Lancheira térmica
- 01 Jogo quebra-cabeça (para crianças de 5 anos)
- 02 Vidro de cola branca - 90g
- 03 Cadernos universitários capa dura grande VERMELHO 96 folhas - sem espiral
- 03 Pastas com grampo cor VERMELHA
- 01 Pasta polionda c/ elástico- 3cm - cor VERMELHA
- 02 Pastas transparentes com plástico para 40 folhas
- 01 Caderno de capa dura pequeno- VERMELHO - 96 folhas
- 03 Lápis pretos - (02 - triangular e 01 - comum)
- 02 Estojos de canetas hidrográficas - ponta fina - 12 cores *
- 01 Caixa de lápis de cor - 12 cores *
Material diário na mochila:
- 02 Borrachas e 01 apontador*
- 01 escova de cabelo
- 02 Potes de massa de modelar
- 01 muda roupa
- 01 Resma de papel A4
- 01 estojo escolar com: 02 lápis, 01
- 01 Bloco criativo
apontador, 01 borracha, 01 tesoura
- 01 Bloco de canson branco A4
(sem ponta) e 01 cola bastão.
- 02 Tubos de cola bastão *
Pedimos que todos os itens venham
- 01 Cola glitter dourada
com identificação do aluno.
- 01 Rolo de papel crepom na cor VERMELHA
- 01 Rolo de durex TRANSPARENTE 45mmx45m
- 02 Blocos LUMI PAPER
- 01 Pasta com elástico cor AZUL (Só novatos)
- 01 Foto 3X4 - entregar à professora (Só novatos)
OBS: Contamos com a colaboração dos senhores pais MARCANDO o material do seu (sua) filho (a) com
o nome da criança, inclusive UNIFORMES. Sugerimos que a mochila seja de um modelo que facilite a
criança na hora de subir a escada.
Sugerimos a marca Molin nos itens assinalados (*).
UNIFORMES:
Estrela Uniformes - Rua 13 de Maio nº104 - Centro- Tel.: 2723-3649- Campos- RJ

