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PARA ATIVIDADES DE ARTES 
Dia: 29/01/2018 
Horário: 13h30 às 17h 
Local: Espaço Menino Jesus (Educação Infantil) 
 
 Gentileza, encapar e etiquetar livros após a conferência da 
professora 

 Gravar nome da criança em materiais de uso individual 

 Não será permitida a entrega de material no 1º dia de aula 

 Favor observar atentamente a data indicada 
 

Início das Aulas: 05/02/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

QUER CONHECER 
MINHA FAZENDA? 
Coleção Verso no 
Universo 
Autora: Elba Gomes 
Ilustrações: Luciene 
Gomes 
Editora Franco 

PEIXINHO 
DOURADO VAI 
PASSEAR 
Autora: Theresinha 
Casasanta 
Editora do Brasil 

CADÊ CLARICE? 
Autora: Sônia Rosa 
Editora DCL – Difusão Cultural do Livro 

QUER 
CONHECER 
MINHA CASA? 
Autor: Jonas Ribeiro 
Editora Franco 

02 caixas de gizão de cera 
05 caixas de massa de modelar (antialérgica) 
01 caixa de tinta (pintura a dedo)  
02 tubos de tinta guache (250ml cada) 
01 pincel (cabo longo, cerdas macias) 
02 tubos de glitter 
03 tubos de cola colorida 
01 tubo de cola branca 
01 tubo de cola para isopor 
02 rolos de fita durex colorida  
01 rolo de fita dupla face (larga) 
01 resma de papel A4 
01 pacote de creative paper neon  
05 folhas de papel 40 kg (abertas) 
02 folhas de papel crepom (azul e amarelo) 
02 folhas de papel laminado 
02 folhas de papel seda 
03 folhas de cartolina comum (abertas) 
02 folhas de cartolina guache (abertas) 
01 metro de papel contato transparente 
01 metro de papel contato estampado 
03 folhas de emborrachado EVA (preto, azul e amarelo) 
01 metro de TNT (vermelho) 
01 revista usada 
01 brinquedo pedagógico adequado à faixa etária 
(madeira, encaixe ou montar – peças grandes) 
01 brinquedo para ficar em sala de aula (ex.: boneca, 
carrinho, panelinha ou outro – usado de casa) 
01 conjunto de balde e pá para areia 
01 avental plástico 
01 tesoura (ponta arredondada) 
01 pasta (2cm de espessura) 
01 caderno de desenho grande (capa dura) 
½ m de tecido chita 
01 folha de lixa 
01 pacote de palito de picolé 
01 folha de emborrachado c/glitter 
 
 
 
 
 
 
   

Lancheira 
Toalha pequena para o lanche  
Copo inquebrável 
02 Mudas de roupa 
Fraldas descartáveis 
Lenços umedecidos 
Creme para assaduras 
Saco para roupa suja 
Escova dentária com capa 
Creme dental 
Pente ou escova para cabelos 
Saboneteira com sabonete 
Colônia 
Toalha de banho 
Sandália para banho 

 
 
 
 


