LISTA DE MATERIAL 2015
EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO - 2
ORIENTAÇÕES:
1. Considerando a necessidade do uso cotidiano do material escolar, os pais ou responsáveis pelas
crianças da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental poderão entregar os itens da lista
abaixo entre os dias 26 a 30 de janeiro de 2015 - das 7h30min às 12h e das 13h30 às 16h.
2. Os dias 29 e 30 (turno matutino) também serão dedicados às entrevistas entre professoras e pais
das crianças. O atendimento será devidamente agendado pelo Colégio, que fará contato com a família
para marcação.
3. O fardamento pode ser adquirido na Papelaria Garcia.
4. Início das aulas para todos os segmentos: 03 de fevereiro de 2015 (terça- feira).

PLANO DE USO DOS MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL ABAIXO SOLICITADOS
(SÍNTESE)
Os materiais solicitados para os grupos de Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental I serão utilizados
individualmente ao longo do primeiro e do segundo semestres, durante o período de desenvolvimento dos
projetos e sequências de estudo planejadas para cada grupo.
1. “Projeto Ciranda Literária e Leitura Compartilhada” durante todo o ano letivo incluindo produção de artes e
livros, utilizando diferente materiais e suportes. Realizado no primeiro e segundo semestre.
2. Oficinas de artes livre - com temas selecionados a partir dos interesses das crianças durante o primeiro e
segundo semestre letivo – uma vez por semana.
3. Oficinas de confecção de adereços juninos - mês de junho.
4. Projeto Mostra “Pedagógica” (confecção de painéis, cartazes, folhetos, livros...) - durante os meses de maio,
junho/julho, agosto e setembro.
5. Atividades pedagógicas cotidianas envolvendo o uso de recursos e materiais diversos, considerando a
necessidade infantil de experimentação e explosão contínuas para garantir a aprendizagem nos âmbitos
procedimentais, atitudinais e conceituais, envolvendo o fazer artístico e a exploração de diferentes linguagens.
6. Projetos: produção de livros, catálogos, revistas com desenhos, colagens, pinturas, recortes, modelagens,
mobiles, fantasias, adereços... - durante todo o ano letivo.
7. Oficinas de brinquedos - mês de outubro.
8. “Musical”, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Oficinas de confecção de
materiais diversos (adereços) envolvendo todos os grupos.

QUANTIDADES / MATERIAIS (identificados com o nome da criança)
100 folhas de papel A3
01 rolinho para pintura
01 caixa de Giz de cera – gizão c/ 12 cores
01 esponja crespa para pintura com carimbo
01 caixa de lápis de cor tipo jumbo (12 cores)
01 tela para pintura 30X40
01 caixa de crayon de cera – Meu 1º Giz 183g
03 folhas de papel micro ondulado (azul,
/ 06 unidades
vermelho, verde)
01 caneta permanente vemelha
02 pacotes de papel cores reluzentes (papel
01 caneta de tecido vermelha
especial) c/ 50folhas
02 estojos canetas hidrográficas Pilot c/ 12
01 folha de papel nacarado
cores
05 folhas de papel metro branco
01 peça de fita de cetim nº 01/ face simples
05 folhas de papel celofane (cores variadas)
com 10 metros e 7 mm de largura/branca
05 folhas de papel metro pardo
01 peça de fita de cetim nº 05 /face simples /
05 folhas de papel carmem (cores variadas)
com 10 metros e 22 mm de largura/branca
01 bloco de papel para desenho 297x420mm
1m de tecido liso branco
(branco) 200 g/m²
1m de tecido estampado
01 metro de papel contact transparente
01 avental plástico (tamanho maior que o
02 peças de papel crepom liso (vermelho e
número usado pela criança)
amarelo)
01 tesoura escolar com pontas arredondas
01 folha de papel paraná
adequada para crianças de 2 anos
amarela
Revistas velhas para recorte
05 folhas de papel duplex (cores variadas)
01 fantasia que a criança já tenha
03 folhas de papel duplex (cor branca)
AGENDA, CLASSIFICADORES E CADERNOS (todos os itens deverão ser identificados com
etiqueta contendo os dados da criança na capa)
01 agenda escolar capa dura com pautas
largas /01 data por folha/espiral
01 classificador tipo rápido com logomarca,
transparente à venda na papelaria Garcia
(opcional)

01 classificador com elástico com logomarca,
transparente à venda na papelaria Garcia
(opcional)
02 cadernos de cartografia/capa dura (27,5 x
20 cm - 96 folhas – espiral para 1º e 2º
semestres

ALIMENTAÇÃO
01 jogo americano plástico (identificado)
01 jogo de talher (com o nome gravado)
01 copo plástico cor vermelha (com o nome
gravado)

01 prato plástico cor vermelha (com o nome
gravado)
01 caixa plástica organizadora com tampa
tamanho 0,25 X 0,35cm aproximadamente
(identificada)

MATERIAIS IDENTIFICADOS PARA PORTAR NA MOCHILA DIARIAMENTE
01 tubo de creme dental infantil sem flúor (identificado)
01 escova de dentes com estojo plástico (com o nome gravado)
01 pacote de lenços higiênicos umedecidos (identificado)
01 caixas de lenços de papel (identificado)
01 sabonete líquido (180 ml) (identificado)
01 pente ou escova de cabelos (com o nome gravado)
toalhinhas de mão com o nome da criança bordado (portar 01)
fraldas descartáveis
01 muda de roupa (identificado com nome da criança)
01 calçado confortável reserva (identificado com nome da criança)

01 saco ou sacola plástica para colocar as roupas usadas (identificado com nome da criança)
toalha de banho com o nome da criança bordado (portar 01)
LIVROS DE LITERATURA - Para uso individual em Projeto específico que visa favorecer a
formação do leitor.
Serão solicitados 04 (quatro) livros de literatura, considerando que: 01 títulos será de escolha da criança junto
com a família e 03 (três) títulos indicados pela equipe pedagógica, sendo que 01 título para leitura
compartilhada e 02 títulos da ciranda literária.

TÍTULO
1.

AUTOR

EDITORA

01 TÍTULO DA ESCOLHA DO ESTUDANTE E SUA FAMÍLIA.

2. NIVERSÁRIO DO REI
(LEITURA COMPARTILHADA)

ROSÂNGELA LIMA

BAGAÇO

3. SERÁ DIVULGADO NO DIA DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA DA TURMA EM
JANEIRO.
4. SERÁ DIVULGADO NO DIA DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA DA TURMA EM
JANEIRO.

Obs.: Todos os livros deverão ser identificados e encapados de modo a garantir a conservação,
pois serão devolvidos no final do ano letivo.

