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02 tubos de cola branca (90g)
06 tubos de cola colorida
04 caixas de gizão de cera
03 caixas de massa de modelar (antialérgica c/
12 unidades)
01 pacote de papel creative A4
01 cola de silicone
02 tubos de tinta guache
02 folhas de cartolina carmem
02 folhas de cartolina guache
01 folha de emborrachado EVA com glitter
04 folhas de papel crepom
01 caderno de desenho grande (capa dura /
96 folhas)
02 folhas de papel seda
01 folha de lixa
01 revista usada
01 rolinho de espuma para pintura (5cm)
01 metro de TNT
01 pincel chato nº20 (identificado com o nome da
criança)
01 livro de história adequado à faixa etária
(sugestão: capa dura ou de pano)
01 brinquedo pedagógico adequados à faixa
etária (colorido e com peças grandes)
01 avental (identificado com o nome da criança)
1 brinquedo para ficar em sala de aula (ex.:
boneca, carrinho, panelinha ou outros – usados
de casa)
03 pastas plásticas colecionadoras (com trilho
para guardar as atividades pedagógicas)
02 pastas finas com elástico
01 metro de chita
01 bloco de papel canson A3

 Bernoulli Sistema de Ensino – Coleção
Educação Infantil - 2 anos (Adquirir na
ACDMAV – Unidade 1)

Títulos
SABE QUEM PUXOU A
ORELHA DO COELHO?
Autor : Elza Cesar Sallut
Editora: Scipione
*

TOC... TOC... QUEM
MORA AQUI?
Autor : Maria Loretta
Giraldo
Editora: Ediouro

COLEÇÃO GATO E
RATO
Autores:Mary França e
Eliardo França
Editora: Ática
*Escolher apenas um título.

Entrega do Material Escolar

Material de Uso Diário
 Lancheira
 Copo inquebrável (não ficará na escola e será utilizado pela









criança diariamente)
Saco para roupa suja (vem na mochila da criança
para ser guardada a roupa suja após o banho quando este for necessário)
Pente ou escova para cabelos.
Saboneteira com sabonete.
Fraldas descartáveis.
Lenços umedecidos.
Creme para assaduras.
Toalha.
02 mudas de roupa (colocar na mochila da
criança para ser utilizada quando for necessário)
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Turmas da manhã: 7h30 às11h
Turmas da tarde: 13h30 às17h
Local: Espaço Menino Jesus
(Educação Infantil)
02 fotos da criança (3x4) – Trazer no
ato da entrega do material.
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.
Atenção!
Início das Aulas:27/01/2020

