LISTA DE MATERIAL 2018
MATERNAL – TURMA 02 ANOS

150 folhas de sulfite A3
01 pacote de Lumi Paper
01 pacote de canson A4 branco (20 folhas)
02 folhas de EVA (cores variadas)
01 folha de EVA (estampada)
03 folhas de papel cartão (cores variadas)
03 cartolinas brancas
03 folhas de papel camurça (cores variadas)
02 folhas de celofane (cores variadas)
03 folhas de color set (cores variadas)
03 papéis crepons (cores variadas)
03 folhas de papel dobradura (cores variadas)
* Os papéis solicitados devem ser entregues
abertos.
01 rolo de fita adesiva colorida
01 pacote de palitos de sorvete
01 pacote de lantejoula
01 caixa de fósforos
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 lã
02 placas de lixa
Sobras de barbante
01 pacote de algodão bolinha colorido (45 gr)

01 pincel nº 14
02 tubos de cola líquida branca (90 gr)
01 tubo de cola colorida com gliter
02 livros de história infantil (Segue lista de
sugestões)
01 brinquedo pedagógico (para 02 anos)
01 jogo de brinquedo de praia
01 avental para aulas de artes
02 caixas de massinha de modelar
01 tubo de cola bastão PRITT (40 gr)
01 caixa Big Giz de Cera Triangular
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 umedecido
01 squeeze transparente
05 hastes flexiveis com ponta de algodão

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 – Maternal
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. O lobo, a cabra e os sete cabritinhos. - Geoffroy de Pennart - Brinque-Book
2. Qual é diferente? Dentro e fora - Guido Van Genechten - Brinque-Book
3. Qual é diferente? Feliz Triste Bravo- Guido Van Genechten - Brinque-Book
4. Qual é diferente? Grande e Pequeno - Guido Van Genechten - Brinque-Book
5. Um presente incrível. - Guido Van Genechten. - Brinque-Book
6. Bom dia Marcos. - Marie - Louise Gay - Brinque-Book
7. Boa Noite Marcos. - Marie - Louise Gay - Brinque-Book
8. O lobinho está com medo do escuro - Gilda de Aquino - Brinque-Book
9. O lobinho usa penico - Gilda de Aquino - Brinque-Book
10. O lobinho não quer compartilhar - Gilda de Aquino - Brinque-Boo
11. O lobinho vai á escola - Gilda de Aquino - Brinque-Book
12. Charlie e Lola: Opostos – Lauren Child – Editora Ática
13. Charlie e Lola: Cores – Lauren Child – Editora Ática
14. Charlie e Lola: Números – Lauren Child – Editora Ática
15. Charlie e Lola: Formas – Lauren Child – Editora Ática
16. Charlie e Lola: Animais – Lauren e Child – Editora Ática
17. Charlie e Lola: Coisas – Lauren e Child – Editora Ática
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