NÍVEL D
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.

Educação Infantil II (Coleção Formação de Valor)
Isabel C. Marconcin e Maristela M. A. da Silva
Editora Bom Jesus



Portfólio personalizado, com 70 folhas



Redescobrindo o universo religioso: Educação Infantil
(Coleção Formação de Valor)
Viviane Mayer Daldegan
Editora Bom Jesus, 2015

Ensino Religioso

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


A banda da floresta / Alexandre Azevedo / Lê



A chuvarada / Isabella; Angiolina / FTD



Bicholetra / Maté / Globinho



Coleção Família / Guto Lins / Globo



De olho na Amazônia / Ingrid Bellinghausen / Difusão Cultural do Livro



Dona Baratinha / Ana Maria Machado / FTD



Gildo / Silvana Rando / Brinque-Book



Ler é uma gostosura / Todd Parr / Panda Books



No meio da rua no mundo da lua / Márcio Januário Pereira / Abacatte



O ladrão de comida / LOR / A semente



O urso esfomeado / Nick Bland / Brinque-Book



Que vida eu quero ter? / Susana Maria Fernandes / Abacatte



Um amor de confusão / Dulce Rangel / Moderna



O camelo, o burro e a água / Merli / Melhoramentos



Passarinhos do Brasil: poemas que voam / Lalau e Laura Beatriz / Peirópolis



Mamão, melancia, tecido e poesia / Fábio Sombra / Moderna



Arara, tucano, bordados no pano / Fábio Sombra / Moderna



Mais duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz / Ruth Rocha / Salamandra
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A borboleta chique / Cintia Zullino Yunes / Companhia Editora Nacional



A laranja colorida / Ronaldo Simões Coelho / FTD



Aventura animal / Fernando Vilela / DCL



Clara / Ilan Brenman; Silvana Rando / Brinque-Book



Dez patinhos / Graça Lima / Companhia das Letrinhas



Não tem cabeça nem pé, você sabe o que é? / Miriam Portela / Dimensão



O livro da paz / Todd Parr / Panda Books



O grúfalo / Julia Donaldson / Brinque-Book



O livro do planeta Terra / Todd Parr / Panda Books



O livro da vovó / Todd Parr / Panda Books



O mamulengo molenga / Hardy Guedes / Base Editorial



O urso rabugento / Nick Bland / Brinque-Book



Se criança governasse o mundo / Marcelo Xavier / Formato



Se eu fosse uma árvore / Talita Nozomi / Gaivota



Mil pássaros pelos céus / Ruth Rocha / Salamandra



Onça, veado poesia e bordado / Fábio Sombra / Moderna



O que é que tem naquela mata? / Via Villela / Moderna



Outras duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz / Otavio Roth / Salamandra



Mais duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz / Ruth Rocha / Salamandra



Estamos no livro errado / Richard Byrne / Panda Books



Este livro está fora de controle / Richard Byrne / Panda Books



O caracol e a tartaruga em dias chuvosos / Stephen Michael King / Brinque-Book



Dinossauros / Simms Taback / Cortez



Quer brincar de pique-esconde? / Isabella e Angiolina / FTD



Macaquinho / Ronaldo Simões Coelho / FTD



Cada um no seu lugar / Denise Rochael / Compor



Hora da soneca: Os animais também gostam de cochilar? / Marcelo Jucá / Carochinha



Fina diferente / Miriam Koch / Roda & Cia Editora



O jogo do puxa-puxa / Flávia Muniz / FTD



O meu primeiro livro / Pedro Reisinho / Leya

Observação: 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).
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Materiais diversos

Quantidades

Caderno de linguagem, brochura, com margem, capa dura, 40 folhas, 190x248 mm

1

Bloco Kit do Artista A4, com 30 folhas

1

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

2

Bloco Canson A4, com 140 g, 20 folhas

1

Pacote com 50 folhas de papel sulfite colorido A4

1

Penal/Estojo grande, com zíper (sugestão: com divisória)

1

Lápis preto triangular (grafite n.° 2)*

2

Borracha branca, macia*

2

Apontador com depósito* (conforme espessura do lápis)

1

Caixa de lápis de cor, triangular, 12 cores*

1

Caixa de giz de cera (sugestão: Curton)*

1

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

1

Massa para modelar, atóxica, pote 140 g, cores diferentes (sugestão: Uti Guti)

2

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

1

Pasta plástica, tamanho ofício, fina, com aba elástica.

1

Estojo de aquarela escolar em pastilha, 12 cores

1

Caixa de cola colorida

1

Caixa de cola com glitter

1

Tubo de cola em bastão, com 40 g

1

Tubo de cola branca, com 110 g

2

Rolo de fita adesiva (escolher duas cores)

2

Tesoura sem ponta, com o nome do aluno gravado

1

Caixa de lápis de cor, aquarelável, 12 cores

1

Pincel n.° 16, chato

1

Jogo de alfabeto emborrachado colorido, letras de forma maiúsculas, 40 mm

2

Jogo pedagógico adequado para a faixa etária de 5 anos (matemática/alfabetização)

1

Gibi (de acordo com a faixa etária do aluno)

2

Lixa para madeira, n.° 60

1
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Lixa para madeira, n.° 150

1

Revista para recorte (adequadas à faixa etária)

2

Meada de lã para tapeçaria, rolo de barbante 50 g (colorido ou mesclado), 30 cm de
tecido de algodão (estampado ou liso)

1

Lantejoulas (tamanho grande)

1 pacote
pequeno

Fita de cetim

1m

Botões grandes coloridos/decorativos

12

Plástico 0,15 – A4 com furos

6

Caixa de lenços de papel*

1

Mochila

1

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

3

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

1

Folha de EVA colorida, ou estampada, tamanho 45x60 cm, espessura 2 mm*

1

Papel crepom (amarelo, verde, vermelho, rosa, azul ou branco)

1

Caneta de retroprojetor (preta, azul ou marrom)

2

Observações:


O livro de Ensino Religioso deverá ser encapado com plástico transparente.



Todo o material deverá ser etiquetado com nome e o nível do aluno.



Além dos livros literários, no decorrer do ano letivo serão indicados mais dois livros paradidáticos a
serem adquiridos pelo 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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