
 

 
 

  
 

 

 

Os materiais solicitados nesta lista são essenciais para o desenvolvimento das atividades propostas nos 

Projetos Pedagógicos. Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano letivo.  

 

01 Agenda (Obs. Quem optar pelo fornecimento por parte da escola do material diversificado terá direito a uma 

agenda padronizada da Experimental. Nos outros casos, a agenda poderá ser adquirida na secretaria da 

escola). 

01 Jogo educativo de acordo com a idade da criança (Opcional) 

03 Classificadores rápidos: dois azuis, um verde (sem elástico) 

01 avental plástico, para ser usada nas atividades de artes 

01 Tesoura de ponta redonda de bom corte e fácil manuseio (com o nome da criança gravado) 

01 Balde de praia (Opcional) 

06 Lápis pretos nº 02 

01 Borracha 

01 Apontador 

01 Caixa de hidrocor ponta fina com 12 cores  

02 Caixas de hidrocor ponta grossa redonda (12 unidades)  

01 Caixa de lápis de cor – 12 cores (grande) 

02 cadernos de desenho – 96 folhas, cada 

01 Caixa de giz de cera 

Revistas velhas e gibis (Opcional) 

02 Pincéis: 01 grosso nº 14 e 01 fino nº 04 (Opcional) 

 

            PARA USO NA AULA DE INGLÊS: 

 

01 Classificador resistente com elástico (qualquer cor)  

01 Caderno de desenho (de capa dura e espiral) com 48 folhas. 

 

PARA O USO DIÁRIO É NECESSÁRIO ESTAR NA MOCHILA: 
 

 

01 Estojo contendo: 02 lápis, 01 borracha, 01 apontador,01 Caixa de hidrocor ponta fina com 12 cores,01 

Caixa de lápis de cor – 12 cores (grande) e 01 tubo de cola pequeno. 

01 Toalha pequena para uso no lanche (marcada com o nome da criança) 

01 Garrafinha para água (marcada com o nome da criança) 
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SUGESTÕES DE JOGOS EDUCATIVOS: 

 

●  Quebra-cabeça com peças  

grandes 

●  Memória 

●  Brincando de engenheiro (jogo 

de montar) 

●  Bingo 

●  Dominó 

●  Blocos de madeira (coloridos 

para  montar) 

●  Blocos de encaixe 

●  Boliche 

●  Tangram

 

LIVRO DE INGLÊS: 

 

Inglês: Mouse and Me 2 Student’s Book (Editora Oxford) 

OBS:Não adquirir a versão Plus nem o Workbook 

 

 

 

 

CIRANDA DE LIVROS: 

 

Dois livros de literatura infantil serão solicitados no momento do acolhimento às famílias e crianças 

pela professora nos dias 01 e 02/02/2022. 

 

PARA O CANTINHO DOS JOGOS SIMBÓLICOS: 
 

Acessórios de adultos (bolsa, sacola, xale, colar, cachecol, canga, boné, boina, chapéu, óculos, colete, 

luva, pulseira, fantasias); 

Conjunto de panelinhas ou utensílios de cozinha de brinquedo. 

 

 

FARDA: BLUSA E SHORT COM O LOGOTIPO DA ESCOLA / TÊNIS OU SAPATO ANTIDERRAPANTE. 
 

Obs.: O acolhimento às famílias e crianças pela professora, bem como, o material contido nesta lista deverá ser 

entregue à professora da turma, devidamente identificado, nos dias 01 e 02/02/2022, e deverá ser agendado, via 

telefone (3014-8250/ 98105-5577), nos dias 21 e 24/01/22. É importante o comparecimento nessa data para que as 

famílias conheçam a professora da turma. Não receberemos materiais nos primeiros dias de aula, pois será priorizado 

o acolhimento das crianças. 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022 

 

07/02/22 - Início do ano letivo Grupo 5 da Educação Infantil. 

 


