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LISTA DE MATERIAL DE USO PESSOAL – 2019
GRUPO 6
Esse material está dividido em duas partes: a primeira lista se refere aos materiais de
uso diário que será da responsabilidade da criança guardá-los na mochila após o uso para
trazê-los no dia seguinte.
A segunda tem materiais que ficarão guardados em sala de aula e, portanto, devem ser
entregues à professora, marcados com nome, grupo e turno, no primeiro dia de aula.
MATERIAL QUE DEVE FICAR DIARIAMENTE NA MOCHILA DO ALUNO


*1 agenda (confeccionada pela Escola)



1 squizze ou copo (com o nome gravado)



1 estojo contendo:
- lápis grafite
- borracha
- apontador (com reservatório)
- cola bastão
- tesoura (com ponta arredondada)
- estojo de hidrocor
- caixa de lápis de cor
- marcador de texto
- 1 régua de 15 cm
MATERIAL A SER GUARDADO EM SALA DE AULA



1 jogo educativo (compatível com a faixa etária e a escolha da criança)



1 caixa plástica com tampa para guardar a coleção



*1 caderno (confeccionado pela Escola)



*1 caderno de desenho (confeccionado pela Escola)



1 copo (com o nome gravado)



1 camisa Hering, cor opcional, em tamanho que cubra a farda, para as aulas de artes
* OBS: - Esse material deverá ser reposto sempre que necessário;
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- *A agenda e o caderno serão padronizados e o valor estará incluso na taxa de
material. Aqueles que optarem pelo não pagamento da taxa, deverão adquiri-los
na secretaria da Escola.

LIVROS


Meu Primeiro Dicionário da Língua Portuguesa Ilustrado - SARAIVA – Ed. Saraiva



Livro - Água – Coleção O que é? – Companhia Editora Nacional



Super seek and find 1 – Lucy Crichton, Ceres Lobeto e Sarah Elizabeth Sprague



1 livro de literatura infantil (ver listas de indicações literárias)



1 livro em inglês para a biblioteca de sala (escolher entre as sugestões abaixo)
o The cat in the hat – Dr. Seuss – Ed. Random House
o Callum the caterpillar – Jane Cadwallader – Ed. Richmond
o Mole at the seaside – Julie Davies – Ed. Richmond



2 livros de literatura infantil – LETRA BASTÃO/CAIXA ALTA – Editora do Brasil, FTD
e/ou Editora Moderna



4 revistinhas em quadrinhos da preferência da criança



1 livro de poesia
Sugestões:
- “Poesia Fora da Estante” – Vera Aguiar, Simone Assumpção, Sissa Jacoby – Projeto
Editora
- “Futebol” – Lalau e Laurabeatriz – Companhia das Letrinhas
- “Brincadeiras de Anjo” – Antônio Barreto – Editora FTD
- “A poesia dos bichos” – Tatiana Bianchini – Ed. Elementar
- “Poesia pela cidadania” – Odete Baraúna – Ed. Scipione

- Os livros indicados estarão à venda na Escola no período de 28/01 a
08/02. Após essa data, os livros poderão ser adquiridos nas livrarias.
OBS.: Lembramos que a partir do Grupo 6, os horários para o início das atividades
são 7h30min e 13h30min, respectivamente. Após estes horários, as crianças deverão
dirigir-se às salas sem a companhia dos pais.

