LISTA DE MATERIAL 2018
INFANTIL I – TURMA 04 ANOS
01 pacote de Lummi Paper
01 pacote de papel canson branco A3
10 folhas de papel canson branco A4
02 folhas de EVA (cores variadas)
01 folha de EVA (estampada)
03 folhas de papel cartão (cores variadas)
03 cartolinas brancas
03 folhas de color set (cores variadas)
03 folhas de papel dobradura (cores variadas)
02 folhas de celofane (cores variadas)
02 folhas de papel laminado (cores variadas)
* Os papéis solicitados devem ser entregues
abertos.
01 rolo de durex colorido
01 pacote de palitos de sorvete
01 pacote de palitos de churrasco
01 pacote de canudinho
02 caixas de fósforo
05 saquinhos ZIP (18X22 cm) (para guardar
jogos)
01 caixa de pintura a dedo (06 unidades)
01 caixa de guache (06 unidades)
01 caixa de tinta plástica (06 unidades)
Sobras de barbante
Sobras de lã
02 placa de lixa
01 pacote de algodão bolinha colorido (45 gr)
02 revistas para recorte (com bastante imagens)
01 pincel nº 14
01 tubo de cola colorida com gliter
01 estojo de canetas hidrográficas com 12 cores
(JUMBO)
01 caixa de giz de cera estaca grande

01 tesoura sem ponta escolar MUNDIAL Ref
167N (favor gravar o nome)
01 caderno de cartografia (100 folhas de 70 g/
m²)
01 pasta poliondas vermelha (fina – com
elástico)
02 livros de história infantil (segue lista de
indicações)
01 brinquedo pedagógico (para 04 anos)
01 jogo de brinquedo de praia
01 avental para aula de artes
02 caixas de massinha de modelar
02 tubos de cola líquida branca (90 gr)
03 tubos de cola bastão PRITT (40 gr)
01 caixa de lápis de cor com 12 cores
(triangular - JUMBO)
02 lápis pretos triangulares
01 apontador de ferro com duas opções de
lâminas
01 borracha
01 estojo infantil com 2 (duas) divisões
01 tela para pintura em branco (20x30)

Material de Higiene que deverá permanecer
na mochila
01 sacola para higiene pessoal (com nome)
01 toalha pequena com nome
01 escova de dente
01 tubo de creme dental infantil
01 sabonete líquido
01 caixa de lenço de papel
01 embalagem de lenço umidecido
01 squeeze

Observações:
 Favor identificar todos os materiais do(a) aluno(a).
 Os materiais que já tenham em casa, em bom estado de conservação, podem ser
reaproveitados.
 Sugerimos que sejam enviados brinquedos pedagógicos de montar e/ou encaixar.
 As marcas indicadas são apenas sugestões.
TODO MATERIAL QUE PERMANECERÁ NA ESCOLA DEVERÁ SER ENTREGUE, NA
SECRETARIA, DO DIA 08/01 AO DIA 22/01, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.
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RELAÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS 2018 – Infantil I
Senhores Pais e Responsáveis,
Todos nós sabemos os inúmeros benefícios que a leitura traz para o ser humano. Sabendo
disso e para trabalhar de forma mais pontual, o Colégio Sapiens desenvolve o Projeto “Biblioteca
Circulante”, que visa o desenvolvimento de diferentes estratégias para o despertar do gosto literário.
Para isso, disponibilizamos uma listagem de livros paradidáticos (que contém uma coletânea de títulos
sugeridos para aquisição), que serão utilizados no desenvolvimento deste projeto.
Contamos com a colaboração e pontualidade dos senhores, para que o nosso projeto seja
realizado com qualidade e de forma significativa.
Coordenação Pedagógica
Colégio Sapiens

SUGESTÕES DE TÍTULOS PARA BIBLIOTECA CIRCULANTE
(Cada aluno deverá adquirir o número de exemplar(es) indicado(s) na lista de material, que deverá(ão)
ser entregue(s) juntamente com os materiais escolares, no início do ano)
1. Batuque de cores – Caroline Desnoettes e Isabelle Hartmann – Cia das Letrinhas
2. O lobo e os sete cabritinhos – Nathalie Choux – Cia das Letrinhas
3. Os três porquinhos – Cyril Hahn – Cia das Letrinhas
4. A casa sonolenta - Andrey Wood – Editora Ática
5. O cabelo de Lelê – Valéria Belém – Editora Nacional
6. A festa no céu – Angela Lago – Editora Melhoramentos
7. A história do leão que não sabia escrever – Martin Baltscheit – Editora Martins Fontes
8. A galinha ruiva – Roberto Martins – Editora Paulus
9. A menina e o tambor – Sonia Junqueira – Editora Autêntica
10. João e o pé de feijão – Irmãos Grimm
11. Um, dois, feijão com arroz – Ziraldo – Editora Melhoramentos
12. Entre nuvem – André Neves – Editora Brinque-book
13. O camaleão descobre as cores – Anita Bijsterbosch - Editora Brinque-book
14. Por favor, obrigado, desculpe – becky Bloom e Pascal Biet - Editora Brinque-book
15. Apenas um é diferente! – você consegue encontrar? – Britta Teckentrup – Editora Brinque-book
16. A princesa e as ervilhas – Caryl Hart e Sarah Warburton – Editora Brinque-book
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17. O Nascimento da lua – Coby Hol – Editora Brinque-book
18. Kaká Darebu – Daniel Munduruku e Maté – Editora Brinque-book
19. Os três lobinhos e o porco mau – Eugene Trivizas – Editora Brinque-book
20. O disfarce dos animais – Fernando Vilela – Editora Brinque-book
21. Tapajós – Fernando Vilela – Editora Brinque-book
22. O guarda-chuva – Ingrid Schubert – Editora Brinque-book
23. Para onde vai a quinta-feira? – Janeen Brian – Editora Brinque-book
24. Jujubalândia – Mariana Caltabiano – Editora Brinque-book
25. Anália, Natália, Amália – Lorenz Pauli – Editora Brinque-book
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