LISTA DE MATERIAL E DE LIVROS 2020
INFANTIL V

OS 5935 J

ATENÇÃO: os materiais aqui descritos deverão ser entregues à professora nos dias
17 e 20 de janeiro de 2020 no horário em que a criança estuda.
1. MATERIAL DE USO PESSOAL
 Um sabonete líquido de 200 ml.
 Tesoura inox sem ponta com o nome da criança
gravado.
 Copo inox com o nome da criança gravado.
 Caderno grande de desenho com espiral no
dorso de 96 folhas, encapado e etiquetado com
o nome da criança.
 Cinco lápis grafite jumbo triangular
2. MATERIAL DE ARTE
QUANT.

MATERIAL

UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA
Produção de desenhos, de pinturas, exercícios de
grafismo, representações gráficas de histórias,
letras, objetos e desenvolvimento de projetos
pedagógicos.

1

Resma de papel branco – A4

2

Caixa de eco giz de cera bicolor
Caixa de lápis de cor gigante triangular – 12
unidades

2
1

Pincel nº 14

1

Tela para pintura – 20 cm X 30 cm

1

Alfabeto móvel de madeira
Jogo Pedagógico apropriado para a idade
(encaixes pinos, quebra-cabeça, jogo da
memória, blocos de montar, etc.)

1

 Dois apontadores para lápis grafite jumbo
triangular
 Quatro borrachas – exceto borracha tipo
“cabeça de lápis”.
 Pasta plástica fina (sem lombo), transparente
com alça elástico tamanho ofício (para arquivar
e transportar tarefas escola-casa).

Produção de desenhos, pinturas, exercícios de
grafismo, de coordenação motora fina,
desenvolvimento de preensão digital, aplicação e
desenvolvimento de projetos de arte.
Construção da escrita
Desenvolvimento
do
raciocínio
lógico,
estimulação das habilidades sociais, cognitivas e
motoras.

3. MATERIAL DIDÁTICO
SISTEMA DE ENSINO / FTD: KIT TRILHAS Nº 5 – 4 (quatro) Módulos anuais com a Plataforma Digital Vivadí.

4. PROJETO CIRANDA DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL
Dois títulos de livros de literatura infantil serão indicados na primeira semana de aula para serem lidos em casa
pelos pais num sistema de rodízio.

IMPORTANTE
Para facilitar a aquisição dos livros adotados, a LIVRARIA EDUCAR funcionará nos seguintes períodos:
SEDE SUL – 10 de dezembro/2019 a 21 de fevereiro/2020 – Sala ao lado da Secretaria – Fone: 3308-2023.
SEDE MONTESE – 10 de dezembro/2019 a 21 de fevereiro/2020 – Fone: 3292-8000.

