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Lista de Material Escolar
Educação Infantil

NÍVEL
V

.

Projeto Presente Educação Infantil

Projeto Presente Educação Infantil

Linguagem 3

Matemática 3

Autores: Andréa de Fatima Dias
Miruna Kayano e Rosana El-Kadri
Editora: Moderna

Autores: Larissa Guirao Bossoni
Madeline Maia e Maria Clara Galvão
Editora: Moderna

Projeto Presente Educação Infantil

Natureza e Sociedade 3
Autores: Lilian Bacich e Judith Nuria Maida
Editora: Moderna

 03 livros paradidáticos infantis de acordo com a faixa etária - sugestões dos seguintes autores:
( ) Ruth Rocha
( ) Ana Maria Machado
( ) Tatiana Belinky

( ) José de Castro
( ) Pedro Bandeira
( ) Roseana Murray

( ) José Paulo Paes
( ) Cecília Meirelles
( ) André Neves

( ) Sylvia Ortoff
( ) Bia Bedran
( ) Eva Furnari

Obs: Os livros deverão conter textos curtos, imagens coloridas e corresponder a faixa etária de 5 e
6 anos.
 01 dos livros da coleção “Quem tem medo” selecionados abaixo, dos autores: Fanny Joly/ Jean –
Noel Rochut Editora: Scipione

NÍVEL V – EDUCAÇÃO INFANTIL

- MATERIAL DE PAPELARIA E PLANO DE EXECUÇÃO Como nos anos anteriores, o Colégio das Neves, contando com a participação
dos senhores, apresenta a relação do material escolar dos alunos.
Visando sua comodidade disponibilizamos as seguintes opções:
1ª Opção: Entrega do material para uso na escola, considerando a relação.
2ª Opção: Pagamento da taxa de R$160,00. O valor deve ser pago no ato da matrícula.
Para os pais que optarem pelo pagamento, segue o boleto bancário em anexo.
OBS.: O material deverá ser entregue na sala 01 do anexo da Educação Infantil no período de 24 a 26/01/2018.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL










02 - Apontadores
01 - Camiseta branca tamanho “P” adulto
01 - Tesoura sem ponta
02 - Borrachas
01 - Caderno grande com espiral (capa dura)
02 - Lápis grafite
01 - Caixa de lápis de cor de madeira (com 12 unidades)
01- tela para pintura (tamanho 20 x 30.
02 - Potes de massa de modelar tipo Soft

 03 - Caixas de lenço de papel (50 folhas)
 01 - Pasta pequena plástica com elástico na cor transparente
 01 - Jogo pedagógico de madeira ou plástico
 01 - Pincel
 02 - Folhas de scrapbook
 01 - Estojo
 01 - Cola bastão
 03 - Pastas transparente com trilho.
OBS: O material do estojo ficará na bolsa da criança e a
reposição será de responsabilidade da família.

TRAZER DIARIAMENTE NA MOCHILA DA SUA CRIANÇA





01 - Toalha pequena para o lanche
01 - Garrafa para água
01 - Escova dental e creme dental
01 - Porta escova.

Todo material individual deverá ser identificado com o
nome da criança, e será reposto de acordo com a
necessidade.

MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA (caso não optem pelo pagamento da taxa)






















02 cartolinas color set nas cores rosa e preta
02 cartolinas guache nas cores azul e amarela
02 cartolinas comum na cor branca
02 folhas de papel camurça na cor preta
01 metro de tnt na cor rosa
01 rolo de fita adesiva 18 x 50 mm;
01 pacote de balão (cores sortidas)
02 folhas de EVA com gliter nas cores dourado e vermelho
02 bastões de cola quente fino
01 tubo de cola branca 90g
01 tubo de cola de isopor 90g
01 pacote de papel Canson (cores vivas e alegres)
02 folhas de EVA nas cores preta e amarela
01 tempera guache 250g na cor azul
02 tintas para tecido nas cores rosa e azul
01 pacote de balão canudo na cor marrom
01 coleção hidrocor grosso com 12 unidades
01 resma de papel peso 40
01 resma de papel A4
01 metro de feltro na cor azul
02 folhas de E.V.A. com glitter nas cores dourado e vermelho.

PLANO DE EXECUÇÃO COM OS MATERIAIS
SOLICITADOS:
Esses itens serão utilizados em trabalhos pedagógicos com
as crianças, objetivando a utilização de técnicas e
procedimentos em diferentes modalidades expressivas como:
desenho, pintura, colagem, recorte, modelagem e dobradura;
desenvolvendo o gosto pelo processo de produção e criação,
como também a criatividade e motricidade refinada.
OBS: todos os materiais pedagógicos deverão ser aprovados
pelo INMETRO.
---------------------------------------------------------------------------------------------

1º Encontro de Pais e Educadores: 31/01/2018, às 17h
no Auditório Madre Francisca Lechner.
Início das aulas: 07 de fevereiro de 2018.

