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LISTA DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR 2020

EDUCAÇÃO INFANTIL
RELAÇÃO DE LIVROS – MATERNAL I
•

Luz do saber 2 anos – Fabiana Barboza e Eliane Nascimento.
llllllllllllllfff matemática e natureza e sociedade – Educação Infantil.
Linguagem,
Editora Construir. R$ 88,00

•

Viver valores – integrado 2 anos - Educação infantil – Maria
Amélia Vieira/ Rute de Souza Galvão – Editora construir R$ 89,60

•

Almeida, Eliana. Vamos trabalhar: caderno de atividades:
volume inicial: 3anos: educação infantil – Editora do Brasil,2019.
(Coleção vamos trabalhar) R$ 98,00

•

98
48,00 R$ 48,00

Informática Educacional – Infantil

Total: 323.60

Observações importantes
➢ Os livros deverão ser personalizados (nome completo do aluno e a serie na capa
do livro) e forrados com plástico transparente.
➢ Os responsáveis que desejarem, podem adquirir os livros na escola.
➢ Forma de pagamento: a vista.
RELAÇÃO DE MATERIAIS
01 caderno de desenho grande 48 folhas;
08 lápis com borracha;
01 caderno brochura 48 folhas (capa dura)
02 colas grandes;
01 tesoura sem ponta
10 envelopes grandes 31 x 41cm
01 gizão de cera;
04 caixas de massa de modelar com 12 unidades;
01 lata para massa de modelar;
01 estojo com zíper;
01 copo plástico ou de alumínio;
01 cx de tinta guache;
01 toalha de rosto
01 avental infantil;
01 brinquedo educativo com peças grandes e coloridas;
02 apontadores;

03 cx de coleção grandes;
01 classificador com elástico;
01 estojo de hidrocor com 06 unidades (grosso);
04
colas coloridas (cores diversas);
02 colas com glíter;
02 carros (meninos) – observar as normas de
segurança;
02 bonecas (meninas) – observar as normas de
segurança;
01 roupa completa com o nome da criança em cada
peça;
01 almofada com o nome da criança;
Revista para recorte;
01 caderno pequeno aramado;
01 kit higiene bucal;
Fralda descartável (caso a criança ainda use);
Lenço umedecido (caso a criança ainda use)

Observações importantes
✓ Solicitamos atenção na escolha do material.
✓ O aluno também deve ter em casa o material para a execução das
atividades de casa, como lápis de cor, lápis de escrever, giz de cera,
borracha, apontador, tesoura, hidrocor, tinta guache, etc.
✓ Todo o material deverá ser personalizado com o nome e o ano do (a)
aluno (a) e entregue na secretaria da escola até dia 24 de janeiro de
2020.

