Lista de Material Jardim II – 2019
Início das aulas – 31/01/2019
Material de Uso Individual:
• 01 agenda personalizada do Colégio Ideal**
• 01 avental e um chapéu de chef personalizados, do Colégio
Ideal, para a cozinha experimental**

• 01 lancheira com: toalha de mão, lenço umedecido e copo
(todos identificados com nome e ano)

• 01 muda de roupa, identificada: short, camiseta, calcinha ou
cueca (para ficar na mochila)

•
•
•
•
•
•
•
•

01 rolo de lã
02 pacotes pequenos de lantejoulas
01 saco de glíter
01 metro de napa
01 rolo de lastex branco
02 gibis (podem ser usados, em bom estado)
01 bloco de papel canson, com folhas quadriculadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 jogo de canetão com 12 cores

01 pasta fina transparente, com elástico (para atividades
avulsas)

Projeto Literário:
•
Coleção Lido e Sabido - Autora: Suzana Maia. Ed.
Ponto Soluções Educacionais
Juca, o piloto da cadeira da sala
Tina e a banana no sapato
Juca e seu amigo peixe
A magia do cabelo de Tina

•
•
•
•
•
•
•

02 potes de massinha de modelar 500g

• 04 livros infantis – (sugestões de autores: Jonas Ribeiro, Ruth

01 pincel hidrocor preto, com ponta redonda
01 pincel batedor grande
03 caixas de lápis de cor com 12 cores

01 brinquedo pedagógico adequado à faixa etária - 05 anos
(Sugestões: jogos de encaixe, memória, blocos lógicos, sólidos
geométricos, jogos de montar, lego)

• 1 pct de letras do alfabeto (sugerimos de madeira ou plástico
para garantir a durabilidade)

01 caixas de gizão de cera com 12 cores
08 lápis grafites (Jumbo)

• 01 estojo completo para ficar em casa (borracha, lápis grafite,
apontador, lápis de cor e um tubo de cola bastão)

03 borrachas
01 tesoura sem ponta (gravar o nome)
02 tubos de cola branca
03 apontadores com depósito
01 caderno meia pauta, capa dura, com 96fls
01 caderno de desenho, capa dura

Rocha, Ana Maria Machado, Monteiro Lobato, Audrey Wood,
Sônia Junqueira, Ricardo Azevedo, Cristina Porto, Todd Parr,
João Rodrigues, Telma Guimarães) – adequado à faixa etária –
04 anos.

01 tela pequena
02 folhas de lixa de parede
01 vidro de anilina (qualquer cor – comestível)
01 pacote de palito de picolé sem cor (100 unidades)
01 pacote de palito de picolé colorido (100 unidades)
01 rolo de barbante colorido

Material de Arte/Projeto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03 folhas de cartolina dupla-face decorada

• 02 potes pequenos de tinta para o rosto- cara pintada
• 02 placas de EVA – com glíter ou estampa (cor vermelho e

02 folhas de cartolina dupla face – cor viva
02 folhas de papel cartão

dourado)

02 blocos criativos com 32 folhas – cores vivas

•
•
•
•
•

01 bloco de papel canson branco A4
02 folhas de papel crepom
02 folhas de papel camurça
01 folha de papel micro-ondulado
02 folhas de papel chambril

02 placas de EVA – liso (cor nude)
02 tubos de cola agripuff - cores variadas
01 pacote de forminhas laminadas – qualquer cor
01 pincel redondo nº10 para pintura
02 revistas para recorte (gravuras de paisagens e/ou pessoas)

02 metros de TNT
O8 Envelopes brancos – Tamanho ofício

CAIXA MATEMÁTICA
A Caixa Matemática faz parte da proposta de Educação Matemática adotada pela escola, portanto é fundamental que ela seja
organizada pelas crianças:
•

01 caixa de sapato de adulto, encapada e identificada

•

150 palitos de picolé, (cor natural)

•

50 unidades de elástico, tipo liguinha

•

01 relógio de ponteiros sem vidro (não precisa estar funcionando)

•

01 fita métrica

•

02 dados com cores e tamanhos diferentes

•

Várias cédulas de dinheiro, sem valor

•

Objetos pequenos para contagem: tampinhas, carrinhos, outros.

____________________________________________________________________________________________

LIVROS DIDÁTICOS
LEM-Inglês

Linguagens
•

Projeto Mitanga - Educação Infantil 2

•

Linguagens - Volume 2

•

Autora: SANSON, JOSIANE MARIA DE SOUZA

•

Editora: EDITORA DO BRASIL DI

Matemática
•

Projeto Mitanga - Educação Infantil 2

•

Matemática - Volume 2

•

Autora: SANSON, JOSIANE MARIA DE SOUZA

•

Editora: EDITORA DO BRASIL DI

•

•

Autores: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria

•

Editora: Ática

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Os materiais para arte e projetos deverão ser entregues na escola
nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2019, das 8h às 12h e das 14h
às 17h, conforme cronograma abaixo:

Ciências da Natureza
•

Projeto Mitanga - Educação Infantil 2

•

Natureza e Sociedade - Volume 2

•

Autora: SANSON, JOSIANE MARIA DE SOUZA

•

Editora: EDITORA DO BRASIL DI

•

Projeto que trabalha com competências sociais e emocionais,

Hello! Pre Book 3 – Edição reformulada

Cod. ERP 628169 – ISBN 978-85-08-19027-0

Educação infantil e 1º ano

23/01 – quarta-feira

2º e 3º anos

24/01 – quinta-feira

4º e 5º anos

25/01 – sexta-feira

LIV – Laboratório Inteligência de Vida
que se desdobram em atitudes, valores e comportamentos
que podem ser aprendidos e experimentados na relação com
o outro e com o espaço.
•

Coletânea de autores

Obs.: material vendido exclusivamente no Armazém Escolar.
.

Observações:
O início das aulas para a Educação Infantil será no dia 31/01/2019.
Todo o material deverá ser identificado, inclusive o uniforme. Identificar, na capa externa da agenda, dos cadernos e dos livros, com nome
completo do aluno, ano/turma.
Serão solicitados, ao longo do ano, os materiais específicos para desenvolver as atividades culinárias e outras referentes aos projetos
pedagógicos.
É de responsabilidade da família a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a necessidade de cada aluno.
O uniforme, a agenda, o avental, o chapéu de chef e o jaleco são de uso obrigatório e serão vendidos no Armazém Escolar.

