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⮚ ITENS DE HIGIENE 
- Lenço umedecido 
- Garrafa com água 
- Guardanapo para lanche 
- Estojo com: escova e creme dental 
 
 

⮚ MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 
- Estojo com: 12 cores de canetinhas 
       12 cores de lápis de cor 
 
Sugestão: Lápis de cor ou giz de cera tons de pele 
 
- Estojo com: 2 lápis de escrever 
       1 borracha 
       1 apontador com lixeira 
       1 cola bastão 
       1 cola líquida 
       1 tesoura sem ponta 
 
- 1 Pasta grossa com elástico 
- 1 Pasta fina com elástico 
- 1 Pincel  
- 1 caderno de desenho com espiral 48 folhas 
- 1 camiseta para atividades com tinta (o ideal é de que seja de um tamanho maior do que a criança veste) 
 

⮚ MATERIAIS DE USO COLETIVO 
 
- 12 cores de giz de cera 
- 2 pacotes de massinha de modelar (à base de amido) 
- 1 caneta de Retroprojetor na cor preta ou azul 
- 1 folha de lixa 
- 200 folhas de desenho (A4 – 180g) 

- 1 pacote de folhas coloridas Canson  
- 2 folhas de papel vegetal 
- 1 borrifador 
- 10 saquinhos plásticos sem furo 
- 1 argila 
- 1 lupa  
- 1 régua de 30cm  
- 1 pote de sorvete retangular com tampa 
 

⮚ MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS SUGERIDOS 
 
Os pátios, praças, quintais e calçadas costumam ficar repletos de folhas, flores, sementes e até frutos em diversas 

épocas do ano. Quando as crianças passeiam por eles, gostam de colecionar estes elementos naturais, enchendo 

os bolsos e os baldinhos! Aproveitem esses momentos para arrecadar além de elementos da natureza, materiais 

não estruturados diversificados... guarde-os em uma caixa de tesouros! Com todos esses elementos iremos 

organizar espaços em nossas salas para explorar, criar, descobrir e brincar muito! 

● Botões de diferentes tamanhos; 

● Sementes, pedras, pinhas, madeiras pequenas, rolhas, tampinhas, cones, toquinhos de árvores... 

● 1 rolo pequeno de barbante colorido, fita mimosa, lã, zíper; 



● Diversos retalhos de tecidos;  

● Utensílios de cozinha, por exemplo: colheres, garfos, panelas, chaleira, colher de pau, bacias, potes com 
tampa, cuia, bomba, eletrodomésticos que não funcionam mais... 
 
 

            Livros de Literatura que serão trabalhados ao longo do ano e devem ser enviados 

com os materiais no início do ano 

 

Turma da Mônica - Fantasia - João e o Pé de Feijão  

Maurício de Sousa 

CASO NÃO ENCONTRE DESTA EDITORA, PODE SER OUTRA. 

 IMPORTANTE SER LETRA MAIÚSCULA/BASTÃO. 

 

 

 

 

A grande fábrica de palavras 

Edição Português | por Agnès de Lestrade, Valeria Docampo 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

⮚ USO DE UNIFORME DIÁRIO. 
 

⮚ 2 VOLUMES LIVRO POSITIVO (ENTREGUES NA ESCOLA). 
 

⮚ TODOS OS MATERIAIS DEVEM VIR IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA.
 
 
 
 

https://www.amazon.com.br/Jo%C3%A3o-P%C3%A9-Feij%C3%A3o-Mauricio-Sousa/dp/8539417073/ref=sr_1_2?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=309X1WXPBWLVK&keywords=jo%C3%A3o+e+o+p%C3%A9+de+feij%C3%A3o-+turma+da+monica&qid=1669745587&qu=eyJxc2MiOiIwLjk0IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=jo%C3%A3o+e+o+p%C3%A9+de+feij%C3%A3o-+turma+da+monic%2Cstripbooks%2C283&sr=1-2
https://www.amazon.com.br/grande-f%C3%A1brica-palavras-Agn%C3%A8s-Lestrade/dp/8561167173/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1KKG2HTJDPA36&keywords=a+grande+f%C3%A1brica+de+palavras&qid=1669745769&qu=eyJxc2MiOiIwLjUyIiwicXNhIjoiMC4yOSIsInFzcCI6IjAuMjUifQ%3D%3D&s=books&sprefix=a+grande+f%C3%A1brica+de+palavra%2Cstripbooks%2C269&sr=1-1

