
 

 

RELAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS – 2021 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 2 

 

A criança é considerada sujeito ativo e assim dá sentido durante sua trajetória de aprendizagem na escola. Mesmo as crianças desta 

idade participam de atividades que envolvem leitura, interpretação, representação gráfica (desenho e escrita). Todos os estímulos 

feitos obedecem ao tempo de desenvolvimento da criança. 

O Projeto Conexão Literária visa proporcionar uma maior variedade de títulos à escolha da criança. Em sala, elas serão estimuladas 

à fazerem suas escolhas. Dessa forma são respeitados os diferentes ritmos e as individualidades, sempre incentivando a 

competência leitora, bem como a habilidade de interpretar, representar graficamente e comunicar-se oralmente. 

O Projeto Conexão Literária terá início em Fevereiro de 2021! Cada aluno entregará à sua respectiva 

Coordenação um título de cada uma das listas abaixo ou se a família preferir, poderá pagar a taxa referente a quatro 

volumes.  

 

É CONDIÇÃO FUNDAMENTAL PARA O APRENDIZADO, QUE O ALUNO TENHA TODOS O MATERIAL. 

 

LISTA 1 LISTA 2 LISTA 3 LISTA 4 

1,2,3...Quem está na 
Fazenda?  
Ilustrações de Cocoretto  
Editora: Brinque-book 

1,2,3...Quem está na Selva? 
Ilustrações de Cocoretto 
Editora: Brinque-book 

Apertado 
Autor(a): Guido Van 
Genechten 
Editora: Brinque-book 

Carona na Vassoura Autora: 
Julia Donaldson e Axel 
Scheffler Editora: Brinque-
book 

O que tem dentro da sua 
fralda?  
Autor: Guido Van Genechter   
Editora: Brinque-book 

Parabéns pra você  
Autora: Nicola Slater 
Tradutora: Gilda de Aquino 
Editora: Brinque-book 

Adivinhe o que comem?  
Autora: Liesbet Slegers 
Editora: Brinque-book 

Adivinhe onde vivem? 
Autora: Liesbet Slegers 
Editora: Brinque-book 

O Beijo  
Autora: Valérie d’Heur 
Ilustradora: Valérie d’Heur 
Tradutor: Dieter Heidemann 
Editora: Brinque-book 

Bem-vindos à Fazenda 
Autora e ilustradora: Nicola 
Slater 
Editora: Brinque-book 

Menina bonita do laço de 
fita  
Autora: Ana Maria Machado 
Ilustrador: Claudius 
Editora: Ática  

Ninoca vai brincar na 
fazenda   
Autora: Lucy Cousins 
Editora: Ática 

Ninoca vai brincar no 
parque 
Autora: Lucy Cousins 
Editora: Ática 

O livro de surpresa de 
ninoca 
Autora: Lucy Cousins 
Editora: Ática 

A casinha de brincar da 
Ninoca 
Autora: Lucy Cousins 
Editora: Ática 

Ninoca vai à escola 
Autora: Lucy Cousins 
Editora: Ática 

O sítio de Ninoca  
Autora: Lucy Cousins 
Editora: Ática 

Ninoca vai dormir 
Autora: Lucy Cousins 
Editora: Ática 

O aniversário de Ninoca  
Autora: Lucy Cousins 
Editora: Ática 

O grande livro de palavras 
de Ninoca  
Autora: Lucy Cousins 
Editora: Ática 

IMPORTANTE:  

1. Só serão aceitos os livros citados na lista. Os títulos a serem trabalhados foram escolhidos pela equipe pedagógica e a 
mesma desenvolverá trabalhos explorando os títulos citados, não podendo ser entregues outros fora desta lista; 

2. ATENÇÃO! Não serão aceitos mais de um livro de cada lista. É imprescindível para o sucesso do projeto que sejam 
entregues um título de cada uma das quatro listas; 

3. Todos os quatro livros deverão ser entregues até o dia 29/01/2021; 
4. Ao final do ano cada aluno receberá quatro títulos de volta; 
5. VALOR REFERENTE AOS 4 LIVROS - R$: 180,00 (Valor para as famílias que optarem por pagarem a taxa ao invés de 

entregar os títulos); 
6. Início das aulas: 12/01/2021; 

7. Os uniformes estarão à venda na Escola ainda em 2020, sendo obrigatório o uso do mesmo, completo, a partir de 

01/02/2021 em todos os segmentos; 

8. A resma de papel A4 deverá ser entregues na Coordenação Pedagógica do aluno até 29/01/2021; 

9. Os livros e a resma estarão à venda na Lojinha do Colégio. As compras feitas na lojinha poderão ser pagas no cartões de 

crédito e débito (Visa e Master). Horário de Funcionamento da Lojinha: Segunda a sexta-feira: de 7h15min às 18h; 

Sábados: 7h15min às 11h30min.  

10. TODOS OS LIVROS DEVEM SER IDENTIFICADOS COM O NOME / SÉRIE DA CRIANÇA PARA ASSIM, EVITAR O 

ESTRAVIO EM CASO DE PERDA.  

https://www.brinquebook.com.br/loja/catalogo.php?categoria=669-valerie-d-heur
https://www.brinquebook.com.br/loja/catalogo.php?categoria=669-valerie-d-heur
https://www.brinquebook.com.br/loja/busca.php?loja=571854&palavra_busca=slater
https://www.brinquebook.com.br/loja/busca.php?loja=571854&palavra_busca=slater


 
 

 

 

 

MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO – 2021 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 2 

 

 

MALETA PEDAGÓGICA 

 

• 01 maleta plástica para guardar os materiais descritos; 

• 01 tesoura sem ponta gravada com o nome da criança; 

• 04 borrachas, uma para cada etapa; 

• 01 apontador; 

• 08 lápis grafite – Sugestão: triangular (média de uso do aluno - 2 por etapa); 

• 02 caixas de lápis de cera – Sugestão: gigante triangular (média de uso do aluno 1 caixa por semestre; 

• 02 caixas de canetas hidrográficas (média de uso do aluno 1 caixa por semestre); 

• 02 caixas de lápis de cor – Sugestão: gigante e triangular (média de uso do aluno 1 cx. por semestre); 

• 01 Cola branca. 

 

O material citado acima é todo de uso individual do aluno que o utilizará diariamente de acordo com as atividades propostas. Ele 

será guardado em sala de aula, dentro da maleta, também de uso individual. Os materiais solicitados em quantidades servirão para 

reposição durante o ano letivo. No final do ano a maleta será devolvida com o material restante. 

 

 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS 

 

• 01 Tela (20 x 30); 

• 01 avental plástico identificado com o nome da criança;  

• 01 Pincel trincha. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCRITAS INDIVIDUAIS 

 

• 01 Agenda Escolar modelo padrão (à venda na Secretaria do Colégio no ato da matrícula). Valor da Agenda R$: 55,00; 

• 01 caderno de desenho grande com 50 folhas e espiral no dorso; 

• 01 Resma de papel – Tamanho A4. A resma de papel A4 solicitada será utilizada em atividades individuais, cópias de 

atividades, avaliações, informes em geral. 

 

 

FORMAÇÃO DE HÁBITOS DE HIGIENE PESSOAL 

 

• Bolsa (nécessaire) contendo:  

• Toalha; 

• Escova de dente com protetor de cerdas; 

• Creme dental sem flúor; 

• Pente ou escova de cabelo; 

• Muda de roupa. 

 

Os materiais descritos neste item deverão ser enviados à Escola diariamente na mochila da criança. Os mesmos serão utilizados 

na formação de hábitos durante atividades como: lanche, uso do banheiro, higiene corporal, e em outras oportunidades. 

 

 

A educação dos filhos é o maior investimento que uma família pode realizar! 

 


