
 

 

 

INFANTIL 2 
 
Senhores Pais, 
 

O Colégio Dáulia Bringel sempre buscou ter a certeza da excelência do material didático adotado. É tanto que os livros 
escolhidos ficavam em nossas listas por bastante tempo, muitas vezes, passando de irmão para irmão. 

Este ano houve uma renovação bem significativa nos livros adotados por conta da homologação da BNCC – Base Nacional 
Comum Curricular, que torna obrigatório para o ano de 2020 o uso de materiais em acordo com as competências determinadas pelo 
MEC. Essa mudança acontece em todo o Brasil e visa que o estudante não somente aprenda de maneira diferente, mas sim que ele 
aprenda de maneira mais aprofundada. 

Educação é investimento! Os livros adotados são de primordial importância para o pleno desenvolvimento do processo de 
ensino e aprendizagem.  

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

 
MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 

 
 

QUANT. ITENS JUSTIFICATIVA 

MALETA 
PEDAGÓGICA 

(A frasqueira 
deverá 
conservar 
todos os 
materiais 
descritos, sem 
caixas, abaixo) 

• 01 Frasqueira plástica para guardar os materiais descritos abaixo. 
• 02 caixas de lápis de cera gigante triangular (média de uso do aluno –  

• 1 cx. por semestre) 

• 02 caixas de canetas hidrográficas (média de uso do aluno – 1 cx. por 
semestre) 

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

O material é de uso individual do aluno que o 
utilizará diariamente de acordo com as 
atividades propostas.  
Ele será guardado em sala de aula, dentro da 
frasqueira individual do aluno. 
Os materiais solicitados em quantidades 
servirão para reposição na maleta durante o 
ano letivo. No final do ano 
será devolvido a maleta com o material 
restante. 

ORGANIZAÇÃO 
DAS 
ATIVIDADES 
ESCRITAS 
INDIVIDUAIS 

• 01 Agenda Escolar modelo padrão (à venda na secretaria do Colégio no ato 

da matrícula) 
• 01 caderno de desenho grande com 50 folhas e espiral no dorso  

• 01 prancheta  
• 01 Resma de papel – Tam. A4 - Utilizado para atividades individuais,  cópias 

de atividades, avaliações, informes em geral. 

Os materiais descritos são utilizados como: 
Atividades de sala/casa 
Avisos, circulares e informes das atividades 
educacionais propostas pela escola 

FORMAÇÃO 
DE HÁBITOS 
DE HIGIENE 
PESSOAL 

• nécessaire de higiene pessoal contendo:  

• toalha, escova de dente com protetor de cerdas, 

• creme dental sem flúor, pente ou escova de cabelo.  

• Deverá ser enviada a escola diariamente na mochila do aluno 

Os recursos descritos são utilizados na 
formação de hábitos durante atividades 
como: lanche, uso do banheiro, higiene 
corporal, etc 

ARTES • Tela (20 x 30) 

• 01 avental plástico 

• 01 Pincel trincha  

 

Durante o ano letivo promovemos várias 
atividades de artes onde o aluno 
confeccionará jogos, brinquedos e 
lembranças temáticas de acordo com o 

projeto desenvolvido.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO CONEXAO LITERÁRIA – INFANTIL 2 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

LISTA ATUALIZADA 



 
  

 
 

 
Esse projeto visa proporcionar uma maior variedade de títulos à escolha do aluno. Deverá ser 

escolhido/adquirido 1 título por lista, totalizando 4 títulos por aluno. A lista abaixo contém títulos sugestivos para 
escolha da família. Só serão aceitos livros da lista sugerida. 

Em sala será determinado o mínimo que cada aluno deverá ler durante cada etapa, porém aquele aluno que 
quiser ir além do mínimo obrigatório terá a oportunidade de ler mais e ganhar mais com essa prática.  

Dessa forma é respeitado o ritmo individual, mas sempre incentivando a competência leitora, bem como a 
habilidade de interpretar, escrever e comunicar-se oralmente. 

LISTA 1 LISTA 2 LISTA 3 LISTA 4 

Oi, Au-au! 
Autor(a): Adam Stower 
Editora: Brinque-book 

Quem é ela? 
Autor(a): Eliane Pimenta e 
Lonit Zilberman 
Editora: Brinque-book 

Amélia e o peixe 
Autor(a): Helga Bansch 
Editora: Brinque-book 

O gigante mais elegante da 
Cidade 
Autor(a): Julia Donaldson e 
Axel Scheffler  
Editora: Brinque-book 

Gatinho Levado! 
Autor(a): Adam Stower 
Editora: Brinque-book 

O dia a dia de Dadá 
Autor(a): Marcelo Xavier 
Editora: Formato 

Voe, Mitzi, Voe! 
Autor(a): Helga Bansch 
Editora: Brinque-book 

A árvore magnífica 
Autor(a): Nick Bland e 
Stephen Michael King 
Editora: Brinque-book 

Senão...! 
Autor(a): Alice Bassié e 
Sylvain Diez 
Editora: Brinque-book 

A banana 
Autor(a): Mary França E 
Eliardo França 
Editora: Atica 

Você não vem brincar? 
Autor(a): IIlan Brenman e 
Carlo Giovani 
Editora: Brinque-book 

A fabulosa máquina de 
amigos 
Autor(a): Nick Bland e 
Stephen Michael King 
 Editora: Brinque-book 

O ratinho, o morango 
vermelho maduro e o 
grande urso esfomeado 
Autor(a): Audrey Wood e Don 
Wood 
Editora: Brinque-book 

A bota do bode 
Autor(a): Mary França E 
Eliardo França 
Editora: Atica 

Mamãe é um lobo! 
Autor(a): IIlan Brenman e 
Carlo Giovani 
Editora: Brinque-book 

O lobinho bom 
Autor(a): Nadia Shireen 
Editora: Brinque-book 

Por favor, obrigado, 
desculpe 
Autor(a): Becky Bloom e 
Pascal Biet 
Editora: Brinque-book 

A borboleta e a tartaruga 
Autor(a): Liliane E Michele 
Iacocca 
Editora: Atica 

O guarda-chuva 
Autor(a): Ingrid Schubert e 
Dieter Schubert  
Editora: Brinque-book 

Chapéu 
Autor(a): Paul Hoppe 
Editora: Brinque-book 

O balde das chupetas 
Autor(a): Bia Hetzel e Mariana 
Massarani 
Editora: Brinque-book 

A girafa sem sono 
Autor(a): Liliane E Michele 
Iacocca 
Editora: Atica 

Coelhos lunares 
Autor(a): Janaina Tokitaka 
Editora: Brinque-book 

A galinha xadrez 
Autor(a): Rogério Trezza  
Editora: Brinque-book 

ABC – Curumim já sabe ler! 
Autor(a): Bia Hetzel, Slvia 
Negreiros e Mariana 
Massarani 
Editora: Brinque-book 

Juju e a árvore da Amizade 
Autor (a): Fabio Quinteiro 
Editora: Brinque-book 

Grandes invenções 
Autor(a): Jozua Douglas e 
Margot Senden 
Editora: Brinque-book 

A princesa e as ervilhas 
Autor(a): Caryl Hart e Sarah 
Warburton  
Editora: Brinque-book 

O nascimento da lua 
Autor(a): Coby Hol 
Editora: Brinque-book 

Eu vi! 
Autor(a): Fernando Vilela 
Editora: Brinque-book 

O caracol e a Baleia 
Autor(a): Julia Donaldson e 
Axel Scheffler  
Editora: Brinque-book 

Leo e Albertina 
Autor(a): Christine Davenier 
Editora: Brinque-book 

Três Ursos 
Autor(a): Cliff Wright 
Editora: Brinque-book 

Onde eles estão? 
Autor(a): Fernando Vilela 
Editora: Brinque-book 

Carona na Vassoura 
Autor(a): Julia Donaldson e 
Axel Scheffler  
Editora: Brinque-book 

Nhac! 
Autor(a): Carolina Rabei  
Editora: Brinque-book 

1,2,3...Quem está na Selva? 
1,2,3...Quem está na 
Fazenda? 
Autor(a): Ilustrações de 
Cocoretto 
Editora: Brinque-book 

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

Olha a onda! 
Autor(a): Kwame Alexander e 
Daniel Miyares 
Editora: Brinque-book 

O cachorro perdido 
Autor(a): Guido Van 
Genechten  
Editora: Brinque-book 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Projeto Conexão Literária terá início em Fevereiro de 2020! 
 



 
  

 
 

Cada aluno entregará à sua respectiva Coordenação um título de cada uma das listas acima ou se a família 
preferir, poderá pagar a taxa referente a quatro volumes.  
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 20/01/2020; 
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). 

 
 “Meus filhos terão computadores sim, mas antes terão livros.  

Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever – inclusive a própria história.” - 
Bill Gates 

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

ATENÇÃO SENHORES PAIS E RESPONSÁVEIS! 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES! 

 
1. Início das aulas:  

a) Educação Infantil e STI: 21/01/2020 – Infantil IV, V e 1º ano / 22/01/2020 – Infantil I, II e III; 
b) Ensino Fundamental 1: 21/01/2020; 
c) Ensino Fundamental 2: 21/01/2020; 
d) Ensino Médio:  21/01/2020. 

2. Os uniformes estarão à venda na Escola ainda em 2019, sendo obrigatório o uso do mesmo completo a partir 
de 03/02/2020 em todos os segmentos. 

3. A resma de papel A4 e os livros do Projeto Conexão Literária deverão ser entregues na Coordenação Pedagógica do 
aluno até 20/01/2020. 

4. Os livros e a resma estarão à venda na Lojinha do Colégio. 

• Formas de pagamento para compras na Lojinha do Colégio: Cartões de crédito e débito. 
5. Horário de Funcionamento da Lojinha: 

• Segunda a sexta-feira: de 7h15min às 18h; 

• Sábados: 7h15min às 11h30min. 
6. TODOS OS LIVROS DEVEM SER IDENTIFICADOS COM O NOME / SÉRIE DO ALUNO PARA ASSIM, EVITAR O 

ESTRAVIO EM CASO DE PERDA. 
7. Reunião de Pais:  

• 20/02 – Exclusiva para pais de alunos do 1º ano matriculados em ambos os turnos – 8h da manhã; 

• 04/02 – Para pais de alunos da Educação Infantil – 19h. 


