
 
 
 
 
 

 
Lista de Material – 2021 (Estudantes Antigos)  

Série: Pré II – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Livros Didáticos 

Título Autor Editora  

Tangará: 
Educação 
Infantil 2  

ISBN: 
978851007797

2 

Joyce M. 
Rosset  

Joyce Eiko 
Fukuda  

Maria Angela 
Rizzi 

 

 

Editora do Brasil 

 

 

Este livro poderá ser 
adquirido na Loja Virtual: 

www.lojavirtual.editoradobras
il.com.br 

 

Livros Paradidáticos 

Título Autor Editora  

 

Alice no País 
das Maravilhas 

 

Lewis Carroll 

Livre escolha dos 
responsável 

(Pode ser qualquer versão) 

 

 

Guilherme 
Augusto 
Araújo 

Fernandes 

 

Men Fox 

 

Brinque-Book 

 
 

O Caracol e a 
Baleia 

 

Julia 
Donaldson 

 

Brinque-Book 

 

Material de uso individual (para uso em sala de aula):  

● 1 apontador 
●  2 borrachas brancas  
● 1 conjunto de canetas hidrocor color escrita grossa (12 cores)  
● 1 caixa de lápis de cor 
● 1 tubo grande de cola bastão  
● 1 pacote de etiqueta, folha tamanho carta -  Branca / 10 folhas 
● 1 pacote de etiquetas de bolinha coloridas  
● 3 lápis grafite  
● 1 caderno de desenho horizontal com espiral – capa dura - 96 folhas  
● 1 avental para pintura (Artes)  
● 4 pastas de plástico classificadoras com trilho  (ferro mola com furo) – vermelha, 

transparente, azul e amarela 
● 1 pasta de plástico tipo catálogo (verde) com 40 plásticos 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

● 1 pasta maleta vermelha – tamanho A4 
● 1 pacote de lenço umedecido. 
● 2 caixas de lenço de papel. 

Material para ter na mochila: 

● 1 nécessaire com 1 escova e 1 pasta de dente.  
● 1 frasco de álcool em gel 
● 3 máscaras de proteção respiratórias 
● 1 garrafa para água 
● 2 sacos ou bolsas plásticas para eventuais trocas de roupa.  
● 1 muda de uniforme (short, camiseta, cueca ou calcinha)  
● 1 toalha de banho (para os dias de piscina) 
● 1 sunga ou maiô (para os dias de piscina) 
● 1 par de chinelos (para os dias de piscina) 
● 1 Estojo contendo: 1 tesoura sem ponta, 1 cola em bastão, 2 lápis grafite, 1 borracha, 1 

apontador com depósito, 1 caixa de lápis de cor 
 
Observação: A reposição desse material será solicitada pela professora ao longo do ano letivo. 

Agenda: 
Início do ano letivo: 04/02/2021 

Reunião de Pais: 03/02/2021 

Observações: 
● Em função de adotarmos diferentes materiais didáticos digitais, é necessário          

que o estudante tenha um dispositivo móvel para acesso (tablet, notebook ou            
outro). 

● Todo material deverá estar devidamente etiquetado com nome completo do          
estudante e seu respectivo ano letivo. 

● O uso do uniforme completo é obrigatório para os dias de aula e atividades              
extraclasse. Deverá ser adquirido no bazar localizado no Colégio. 

● É obrigatório o uso do jaleco branco nas aulas de laboratório. 
● De acordo com o desenvolvimento de cada projeto escolar, outros materiais poderão            

ser solicitados ao longo do ano. 


