LISTA DE MATERIAL 2019
INFANTIL II – TURMA 05 ANOS
02 folhas papel camurça
50 folhas de canson A3
01 pacote de canson branco (A4)
01 pacote de Lumi Paper
02 folhas de EVA (cores variadas)
01 folha de EVA (com gliter)
03 folhas de papel cartão (cores variadas)
03 cartolinas brancas
03 folhas de color set (cores variadas)
03 folhas de papel dobradura (cores variadas)
03 folhas de papel laminado (cores variadas)
* Os papéis solicitados devem ser entregues
abertos.
01 rolo de fita adesiva colorida
01 pacote de palitos de sorvete
01 pacote de palitos de churrasco
01 pacote de gliter
01 pacote de lantejoula
01 caixa 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 lã
02 placas 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
01 caixa de giz de cera (estaca grande)

01 tesoura sem ponta escolar MUNDIAL (favor
gravar o nome)
01 caderno de cartografia (96 folhas de 70g/m²)
01 caderno brochura – Pauta verde 200mm x
275 mm (40 folhas de 70g/m²)
01 estojo infantil com 2 (duas) divisões
01 pasta poliondas verde (fina – com elástico)
02 livros de história infantil (segue lista de
indicação)
01 brinquedo pedagógico (para 05 anos)
01 jogo de brinquedo de praia
01 avental para aula de artes
02 caixas de massinha de modelar
01 tubo de cola líquida branca (90 gr)
02 tubos de cola bastão PRITT (40 gr)
01 caixa de lápis de cor com 12 cores
(triangular)
02 lápis pretos triangulares
01 apontador de ferro com duas opções de
lâmina
01 borracha
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
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 09/01 AO 21/01, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.
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RELAÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS 2019 – Infantil II
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

As aventuras de Pinóquio : História de uma marionete – Carlos Collodi – Cia das Letrinhas
O lobo e os sete cabritinhos – Nathalie Choux – Cia das Letrinhas
A matemática dos Bichos – Keith Faulkner – Cia das Letrinhas
O sapo Bocarrão – Keith Faulkner – Cia das Letrinhas
Os três porquinhos – Cyril Hahn – Cia das Letrinhas
Maricota e o mundo das letras - Frei Betto
O cabelo de Lelê – Valéria Belem Sinto o que sinto com 5 sentidos – Ellen Pestili – Editora do Brasil
Cinderela – Editora Ática.
Chapéuzinho Vermelho e outros contos – Rosie Dickens – Edições Usborne
As centopeias e seus sapatinhos – Milton Camargo – Editora Ática
As cores do Arco-íris – Jennifer Moore – Companhia Editora Nacional
A colcha de retalhos – Conceil Corrêa da Silva – Editora do Brasil
Tudo bem ser diferente – Todd Parr – Editora Panda Books
Obax – André Neves – Brinque Book
Ninguém é igual a ninguém – regina Otero – Editora do Brasil
Frida Kahlo: para meninos e meninas – Nádia Fink – Editora Chirimbote
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Amigos do peito - Claudio Thebas – Editora Formato
Casas – Roseana Murray – Editora Formato
Descobrindo os bichos do jardim – Humberto Conzo Junior – Editora Matrix
Uma Dúzia e Meia de Bichinhos – Marciano Vasques – Editora Atual
A descoberta da joaninha – Bellah Leite Cordeiro – Editora Paulinas
A minhoca dorminhoca – Ana Michaelis e Roseli Tuan – Editora Callis
O coelhinho desobediente – Therezinha Casasanta – Editora do Brasil
O Gatinho Perdido -,Therezinha Casasanta – Editora do Brasil
O Peixe Pixote – Sonia Junqueira – Editora Ática
Lavar, escovar, esfregar - Mick Manning e Brita Granström
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