MATERIAIS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS 2022 – EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM I

Compartilha Educação
Infantil 2

SANTILLANA

Programa de Educação Bilíngue
(EDUCATE)

Izaura Valverde

LITERATURA INFANTIL

Richmond

DESCRIÇÃO

Os três porquinhos do agreste
João Bobo

AUTOR (A)
Claudia Lins e Vítor Gabriel
Ana Maria Machado

A Zebrinha Preocupada
O barquinho e o marinheiro
O Coelhinho desobediente
O Camelo, o Burro e a Água

Lucia Reis
Jonas Ribeiro
Coleção crianças e bichos
Projeto e ilustrações Merli

O aniversário do Rei

Rosângela Lima

Bagaço

PARADIDÁTICO

AUTOR (A)

EDITORA

Artistas Famosos - Monet

Antony Mason

Callis

QUANTIDADE

PARA
AS
OBSERVAÇÕES
PARCEIROS

Cortez
Brasil
Melhoramentos

MATERIAL ESCOLAR PARA USO INDIVIDUAL
DESCRIÇÃO

01
01
01
01
01
01
01
01
01
02

Copo (com nome gravado)

01
01
01
06
02
01
01
01

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

01
01
01
01

ATENÇÃO

EDITORA
Mundo Leitura
FTD
FTD

01

Prato (com nome gravado)
Toalha (tipo manicure, com o nome do(a) aluno(a).)
Talher (com nome gravado)
Pasta e escova para dentes (marcado com nome)
Pente ou escova para cabelo (marcado com nome)
Sabonete com saboneteira (marcado com nome)
Muda de roupa (com nome do aluno marcado)
Lavanda (marcado com nome)
Cadernos de desenho (grandes e grossos,para pesquisa,colagem e desenho) com nome do(a)
aluno(a) marcado.
Pincel n.º 14 (grande)
Pasta para colocar atividades (com nome do aluno marcado)
Lápis (para ficar na sala)
Borrachas (para ficar na sala)
Caixa de lápis de cor com 12 unidades (para ficar na sala)
Apontador (para ficar na sala)
Tapete de pano cru
Revistas usadas ou gibis
Avental plástico (colocar o nome do aluno)
Brinquedo pedagógico (de acordo com a faixa etária) tipo encaixe, quebra cabeça, memória
Giz cera (grande) (para ficar na sala)
Caixa de hidrocor com 12 unidades (para ficar na sala)
Uma fantasia usada em boa condição de uso para deixar na escola (fada, bruxa, super heróis,
etc.)
Pincel de barbear.

01- O material do bilíngue deverá
https://educate.global/plataformas/

ser

adquirido

diretamente

na

plataforma:

02- O livro compartilha educação infantil 2 será adquirido na plataforma.
0304050607-

https://www.modernacompartilha.com.br/compre-aqui/

O material individual deverá ser marcado com o nome do(a) aluno(a).
O(a) aluno(a) deverá trazer diariamente o estojo com o material para cuidados pessoais.
As mudas de roupa deverão ser marcadas com o nome do(a) aluno(a).
Não será permitido trazer joias ou brinquedos para o colégio.
Os lápis, borrachas e cadernos devem ficar com a professora da sala.

