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LITERATURA INFANTIL 

DESCRIÇÃO 

AUTOR EDITORA 
Peixinho Dourado vai 

passear 
Therezinha Casasanta Brasil S/A 

O Lobo Maurinho Gustavo Luiz Ferreira 
 

Melhoramentos 
 

Joaninha que perdeu suas 
pintinhas 

Ducarmo Paes Best Book 

A Cesta de Dona Maricota Tatiana Belinky Paulinas 
Um mundinho de paz Ingrid Biesemeyer Bellinghausen DCL Difusão Cultural do Livro 

Menina bonita do laço de 
fita 

Ana Maria Machado Editora Ática 

Quer conhecer minhas 
brincadeiras? 

Aline Louro 
Fernando Franco 

Franco 

MATERIAL ESCOLAR PARA USO INDIVIDUAL 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Prato (com nome gravado) 

01 Copo (com nome gravado) 

01 Talher (com nome gravado) 

01 Pasta e escova para dentes (marcado com o nome) 

01 Pente ou escova para cabelo (marcado com o nome) 

01 Sabonete com saboneteira (marcado com o nome) 

01 Lavanda (marcado com o nome) 

01 Muda de roupa (marcado com o nome) 

01 Saco plástico para as roupas trocadas (sujas) 

02 Cadernos de desenho com capa dura (grande e grosso, para pesquisa, colagem e desenho) 

 Obs: Os Materiais abaixo deverão ser apenas para os(as) alunos(as) novatos(as).  

01 Tesoura com ponta arredondada (com o nome do(a) aluno(a).) 

01 Pincel n.º 22 (com nome gravado) 

01 Pasta para colocar atividades 

01 Tapete de pano cru 

01 Avental plástico (colocar o nome do aluno) 

01 Brinquedo pedagógico tipo encaixe ou montar (de acordo com a faixa etária) 

01 Fantasia usada em boa condição de uso para deixar na escola (fada, bruxa, super heróis, 
etc.) 

01 Rolinho para pintura 

01 Esponja de prato 

01 Pincel de barbear 

01 Caixa compactor color – hidrocor jumbo 

01 Giz cera (grande) (para ficar na sala) 

OBSERVAÇÕES 1- O material individual deverá ser marcado com o nome do(a) aluno(a). 

2- O(a) aluno(a) deverá trazer diariamente o estojo com o material para cuidados pessoais. 

3- As mudas de roupa deverão ser marcadas com o nome do(a) aluno(a). 

4- Não será permitido trazer joias ou brinquedos para o colégio. 
 

PARCEIROS 
 

 

 


