
 
 

PRÉ-ESCOLA I 
Educação Infantil - 2019 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS - INTEGRADO 

 

 DANTE; NOEMI. Projeto Ápis, educação infantil: 

linguagens, matemática, natureza e sociedade, volume 2. 

São Paulo: Editora Ática.  

 

 

PROGRAMA BILÍNGUE 

 

 PUCHTA, Herbert; GERNGROSS, Günter; LEWIS-JONES, 

Peter. Super safari: pupil’s book (9781107476882) & 

activity book (9781107476899), level 2. Cambridge 

University Press. 

 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS – PROJETO DE LEITURA 

 

Durante este ano, trabalharemos na Educação Infantil, 

por SEMESTRE, o Projeto “Viajando no mundo da imaginação”, 

onde cada criança terá contato direto com a leitura, fantasia e 

criatividade. 

 Solicitamos 2 livros, etiquetados com o nome completo, 

turma e nome da professora. Pedimos que nos envie os livros 

após o término de cada culminância. Seguirá as datas 

especificadas ao longo do ano letivo. 

1º semestre: 

 TAVANO, Silvana. O patinho culpado. São Paulo: Editora 

Caramelo. 

2º semestre: 

 FRANÇA, Mary; FRANÇA, Eliardo. Alfabeto dos Pingos!. São 

Paulo: Editora Ática. 

OBS.: É importante ressaltar que as crianças irão manusear os 

livros e imprevistos poderão acontecer durante o uso. 

 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 

 

 01 Pasta Clear Book BD - (40 plásticos) 

 01 Camisa branca com manga do tamanho (P) adulto para 

atividade artística 

 01 Tela para pintura (30 cm x 40 cm) 

 01 Pasta Polionda  fina  amarela com alça  ( tamanho A3) 

 01 Pacote de pregador de madeira 

 01 Emborrachado amarelo - folha aberta 

 01 Emborrachado dourado com glitter - folha aberta 

 01 Pacote de forminha de doce 

 01 Caixa de lápis cor Jumbo triangular (com 12 cores) 

 02 Lápis pretos Jumbo triangular 

 01 Borracha branca 

 01 Apontador com depósito de dupla entrada 

 01 Tesoura sem ponta (nome do aluno gravado) 

 01 Tubo de cola branca 110g 

 01 Pote de massa de modelar Soft (500 g) 

 01 DVD (usado) para atividade artística 

 01 Caixa de lápis cara pintada (com 6 cores) 

dermatologicamente testada 

 01 Caixa de lápis de cera gizão (com 12 cores) 

 

 

 

 01 Caixa de cola colorida (com 6 cores) 

 01 Jogo educativo para faixa etária, de MDF ou Plástico 

 01 Pacote de lantejoula grande 

 01 Pacote de Color Set  120g/m² - 24 folhas 

 01 Pratos de papelão cru nº 04 

 01 Pacote de palito de picolé colorido (100 unid) 

 01 Pacote de palito de churrasco (100 unid) 

 01 Kit de forminha de modelar de plástico 

 01 Pacote com 20 botões coloridos grandes 

 01 Alfabeto emborrachado (pote) 

 01 Caixa hidrocor (com 12 cores grossa) 

 01 Metro de tecido estampado (chita) 

 01 Revista usada (Casa, Claudia, Crescer) 

 10 Sacos de celofane transparente (30 x 40) 

 01 Lancheira e copo plástico (com o nome do aluno) 

 01 Toalha de mão com o nome do aluno 

 

OBS.: O material deverá ser entregue durante a semana do 

dia 25/02 a 01/03.  

 

NÃO RECEBEMOS MATERIAIS NO PERÍODO DE 

ADAPTAÇÃO. 

 

 

UNIFORME 

 

OBS.: Informações sobre uniforme seguirão posteriormente. 

 

 

HORÁRIO DO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO 

 

SOMENTE PARA ALUNOS QUE APRESENTAREM 

DIFICULDADES NA ADAPTAÇÃO 

 1ª semana (05/02 a 08/02) - Manhã: 7h30 às 9h30min / 

Tarde: 13h às 15h 

 2ª semana (11/02 a 15/02) - Manhã: 7h30 às 10h30min / 

Tarde:13h às 16h 

 A partir da 3ª semana de aula (18/02 a 22/02) horário normal 

 

 

INFORMAÇÕES 

 

 Dia: 04/02/2019 - I Reunião de Pais - Orientações Gerais  

  Horário: 8h (Turno da Manhã); 14h (Turno da Tarde) 

  Local: Nas salas de aula do Bloco D 

 

 Dia: 05/02/2019 – Início do Ano Letivo 

  Horário: Manhã: 7h30min às 12h 

                   Tarde: 13h às 17h30min 

 

 A 1ª via da agenda do aluno será fornecida pelo Colégio. 

 O uniforme é obrigatório a partir do primeiro dia de aula. 

 Durante a elaboração de Projetos Pedagógicos, bem como 

das saídas pedagógicas, outros materiais poderão ser 

solicitados, assim como a contribuição para as lembranças de 

algumas datas comemorativas. 

 

 


