NÍVEL A
Campos de Experiência

Título / Autor / Editora

O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e
movimentos; Traços, sons, cores e
formas; Escuta, fala, pensamento e
imaginação; Espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações.



Portfólio personalizado, com 50 folhas.

Livros literários
(A aquisição de dois dos livros relacionados é obrigatória.)































1,2,3 Quem está na selva? / Tradução Gilda de Aquino / Brinque-Book
1,2,3 Quem está na fazenda? / Tradução Gilda de Aquino / Brinque-Book
Adivinha onde estou? / Sonia Junqueira / Autêntica
Animais / Dorling Kindersley / Publifolha
Animais da fazenda / Ruth Marschalek / Todolivro
Bubba no fundo do mar! / Carolina Micha; tradução de Márcia Alves / V&R Editoras
Bubba já consegue sozinho / Carolina Micha / V&R Editoras
Bubba, é hora de tomar banho! / Carolina Micha / V&R Editoras
Casa de bicho / Carla Caruso / Cortez
Cadê meu dono? / Maurício Veneza / A semente
Celina / Regina Rennó / A semente
Coleção Brincando com as Cores: amarelo / Yoyo Books
Coleção Brincando com as Cores: vermelho / Yoyo Books
Coleção Brincando com as Cores: preto e branco / Yoyo Books
Coleção Toque & Sinta com janelinhas: Onde está a ratinha? / Yoyo Books
Coleção Abra e Descubra: tamanhos / Publifolha
Demais / Tito Freitas / A semente
Desmontando a arara / Renata Bueno / FTD
Eu gosto muito / Ruth Rocha; Dora Lorch / Salamandra
Guta e a gata / Regina Rennó / A semente
Guto e Malu: vamos passear? / Mary França Eliardo França / Dimensão
Luís, o leão / Olive & Moss / Salamandra
Misture e combine – opostos / Tradução de Tatiana Reiter Bueno / Todolivro
Nina a gatinha / Axel Scheffler / Salamandra
O bloco / Marcello Araujo / Panda Books
O penico do bebê / Josca Ailine Baroukh / Panda Books
Onde está o Bubba? Está aqui! / Carolina Micha / V&R Editoras
Que bichos mais bonitinhos! / Mariangela Haddad; Sônia Junqueira / Autêntica
Que cheirinho é esse? / Vera Lúcia Dias / Canguru
Quem sou eu? Suelen Katerine Andrade Santos / Todolivro
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Sim / Jez Alborough / Brinque-Book
Seu Lobato tinha um sítio / Tradução de Ruth Marschalek / Todolivro
Um presente incrível / Guido Van Genechten; tradução de Camila Werner / Brinque-Book
Tudo é relativo / Claudia Rueda / Cereja editora

Obs.: Selecionar, com a participação da criança, dois exemplares dentre os títulos relacionados para o
trabalho em sala com a leitura-prazer (desenvolvimento do hábito de ler).

Materiais diversos

Quantidades



Bloco Criativo tamanho A4, com 120 g, 8 cores, 32 folhas

2



Folhas de sulfite, com 140 g, tamanho A3

60



Bloco Kit do Artista A4, 30 folhas

1



Pasta polionda tamanho A3, com elástico

1



Caixa de lápis de cor, triangular, jumbo, com 12 cores*

1



Caixa de giz de cera, com 12 cores, 315 g, jumbo*

1



Massa para modelar, atóxica, pote 500 g, em cores diferentes (sugestão: Uti Guti)

3



Tinta têmpera guache, 250 mℓ, em cores diferentes (amarela, alaranjada, verde,
vermelha, rosa, azul, violeta, branca, marrom ou preta)

2



Caixa de cola colorida

1



Pincel brochinha, n.° 0

1



Pincel chato, n.° 16

1



Rolo de espuma para pintura, com 10 cm de largura, com textura

1



Tubo de cola branca, com 110 g

1



Tubo de cola de isopor com 90g

1



Estojo de canetas hidrocor 850, com 12 cores (tipo Jumbo)

1



Rolo de fita adesiva (escolher duas cores)

2



Plástico 0,15 – tamanho A4 com furos

5



Jogo ou brinquedo pedagógico para crianças a partir de 2 anos (de cores e/ou
formas variadas – caixas/cubos/blocos – de encaixe, de empilhar ou de rosquear)

2



Lixa para madeira, n.º 150

2
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Materiais diversos

Quantidades



Lixa para madeira, n.º 60

2



Revistas para recorte (adequadas à faixa etária)

2



Meada de lã para tapeçaria, rolo de barbante 50 g (colorido ou mesclado), 50 cm
de tecido de algodão (estampado ou liso)

1



Lantejoulas (tamanho grande)



Fita de cetim

1m



Botões grandes coloridos/decorativos

12



Caixa de lenços de papel*

2



Lenço umedecido*

3



Mochila (dimensões aproximadas de 40x30x15 cm)

1



Foto 3x4, recente, com o nome e a turma do aluno anotados no verso

3



Camiseta, tamanho grande, para atividades de pintura (identificada com o nome do
aluno)

1



Folha de EVA colorida e/ou decorada, tamanho 45x60 cm, espessura 2 mm

3



Cartolina pintada

2



Plástico bolha

1 pacote
pequeno

50cm

Observação:


Em todos os materiais deverá constar uma etiqueta com o nome e o nível do aluno.



Materiais assinalados com * são de uso diário e sujeitos à reposição quando solicitados pelo

professor.

Datas importantes:


Os materiais deverão ser entregues à professora regente no dia 18/1/2019, em sala de aula,

exceto a mochila, estojo, lápis grafite, apontador e borracha.
Horário de entrega: Matutino das 7h às 11h | Vespertino das 13h às 17h


Nossa primeira reunião de pais acontecerá no dia 26/1/2019. Horário será divulgado na primeira

semana de aula.


A feira do uniforme usado acontecerá no dia 30/1/2018.
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