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LIVROS PARADIDÁTICOS - ESCOLHA 04 DAS SUGESTÕES ABAIXO
Água
Autor: Ingrid Biesemeyer
Bellinghausen
Editora RHJ

Ciranda das Vogais
Autor: Zoe Rios
Editora RHJ

A menina cata vento
Autora: Débora Bianca
Editora SUEED

A Escolinha do Mar
Autora: Ruth Rocha
Editora Salamandra

Viva a Natureza Viva
Autora: Rosana Jatobá
Editora Ateliê da Escrita

Eu Sou um Artista
Autora: Marta Altés
Editora Ciranda Cultural

Dia de Chuva
Autora: Álvaro Modernell
Editora Mais amigos

Manias
Autora: Lucia Reis
Editora Paulinas

Alfabeto
Para Uma Vida Melhor
Autora: Débora Bianca Xavier
Editora Ler

A Laranja Colorida
Autora: Ronaldo Simões
Editora FTD

MATERIAL INDIVIDUAL- COLOCAR NOME NOS MATERIAIS
( ) 01 caixa com 10 lápis de escrever
( ) 01 caderno sem pauta 48 folhas
encapado capa dura
( ) 01 caderno com pauta 48 folhas
encapado capa dura
( ) 02 borrachas
( ) 02 apontadores com depósito
( ) 01 tesoura sem ponta
( ) 01 pincel
( ) 03 estojos de hidrocor 12 cores
( ) 01 caixa de gizão de cera 12 cores
( ) 02 potes de tinta guache 250 ml
( ) 01 pote de tinta acrílica para tecido
( ) 01 pasta polionda fina c/ elástico

( ) 03 potes grandes de massa de
modelar
( ) 02 tubos de cola branca 90g
( ) 01 tubo de cola branca 250g
( ) 01 cola colorida alto relevo
( ) 02 blocos de cartolina colorida A-4
( ) 03 blocos de papel criativo
( ) 02 blocos criativo A3 420mm x
297mm colorido
( ) 01 folha de papel cartão
( ) 01 novaprint moldura 7 cores
(Formato A4 ou A3)
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02 folhas cartolina dupla face
03 caixas de lápis de cor 12 cores
01 folha de Papel Chambril
03 folhas de E.V.A
02 folhas de E.V.A estampado
02 folhas de E.V.A glíter
01 folha de papel crepom
02 metros de papel contact
transparente
( ) 01 metro de tecido algodão cru
( ) 01 cartolina divertida ou scrap

( ) 01 garrafa d/ água individual
identificada
( ) 01 brinquedo pedagógico para a
faixa etária em madeira ou
plástico resistente
( ) 01 camiseta adulto para ser usada
para pintura (pode ser usada)
( ) 01 caixa de sapato encapada
( ) 01 kit de higiene pessoal- escova
de dente, toalha e creme dental
(para as crianças do turno
integral)

OBSERVAÇÕES
❖ Usaremos Agenda Digital que os pais acessarão no início das aulas.
❖ O material deverá ser entregue impreterivelmente nos dias 03 e
04/02/2022, das 8h às 16h – Ed. Infantil e do 1º ao 5º ano.
❖ Todo o material deverá vir devidamente identificado.

SGAS - Q. 906 -CONJ. “F” - BRASILIA - DF.

❖ Todo o material deverá vir devidamente identificado.
❖ Materiais recicláveis serão pedidos no decorrer do ano letivo.
❖ O uso do uniforme é obrigatório nas dependências da escola.

Fone: (61) 3442.8650

www.educacaofatima.com.br

PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS- EDUCAÇÃO INFANTIL- JARDIM I
MATERIAIS
UTILIZAÇÃO/ ATIVIDADES
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Caixa com 12 lápis de escrever
caderno sem pauta 48 folhas encapado capa dura
caderno com pauta 48 folhas encapado capa dura
borrachas
apontadores com depósito
tesoura sem ponta
pincel
estojos de hidrocor 12 cores
caixa de gizão de cera 12 cores
potes de tinta guache 250 ml
pote de tinta acrílica para tecido
pasta polionda fina c/ elástico
potes grandes de massa de modelar
tubos de cola branca de 90g
tubo de cola branca de 250g
cola colorida alto relevo
blocos de cartolina colorida A-4
blocos de papel criativo
blocos criativo A3 420mm x 297mm colorido
folha de papel cartão
novaprint moldura 7 cores (Formato A4 ou A3)
folhas cartolina dupla face
caixas de lápis de cor 12 cores
folha de Papel Chambril
folhas de E.V.A
folhas de E.V.A estampado
folhas de E.V.A glíter
folha de papel crepom
metros de papel contact transparente
metro de tecido algodão cru
cartolina divertida ou scrap
garrafa d/ água individual identificada
brinquedo pedagógico para a faixa etária em madeira ou plástico resistente
camiseta adulto para ser usada para pintura (pode ser usada)
caixa de sapato encapada
kit de higiene pessoal- escova de dente, toalha e creme dental (para as crianças do
turno integral)

Realização das atividades escritas.
Tarefa de casa do primeiro semestre
Tarefa de casa do segundo semestre
Realização das atividades escritas de projetos e releituras.
Apontar os lápis usados nas atividades diárias.
Recorte das atividades pedagógicas.
Pinturas em atividades diversas.
Pinturas e desenhos em diversas atividades.
Pinturas. Serão utilizados nas datas comemorativas
Confecção de desenhos e pinturas em tecidos, etc.
Usar em materiais recicláveis. .
Para utilizar nas aulas de pintura
Pinturas e artes.
Colagem de materiais diversos na elaboração das atividades.
Colagem de materiais diversos na elaboração das atividades.
Acabamento de atividades lúdicas e artísticas.
Confecções de lembrancinhas.
Recortes, colagens e acabamento de atividades.
Construção de bordas para atividades dos projetos
Confecção de fichas e jogo de memória e painéis.
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Elaboração de desenhos, máscara, fantoches e atividades artísticas, letras.
Pinturas e realização das atividades pedagógicas propostas.
Atividades artísticas, painéis, etc.
Elaboração de desenhos, máscara, fantoches e atividades artísticas, letras.
Elaboração de desenhos, máscara, fantoches e atividades artísticas, letras.
Elaboração de desenhos, máscara, fantoches e atividades artísticas, letras.
Auxiliar na coordenação motora fina e atividades de colagem.
Acabamentos de fichas, alfabeto móvel.
Para confecção de sacolas de leitura (colcha de retalhos)
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Para beber água no decorrer da rotina escolar.
Atividades pedagógicas e socialização.
Uso durante o manuseio de tinta guache.
Organizar o material do aluno
Higienização individual diária

LISTA DE MATERIAL – JARDIM II - 2022
LIVROS DIDÁTICOS
Kit Standfor Evolution / FTD - EI 3 (Jardim 2)

Projeto de Educação Infantil Toni Itinerários – Vol. III

Autores: Angélica Prado/ Cristina Hulle
Editora: FTD

LIVROS PARADIDÁTICOS - ESCOLHA 04 DAS SUGESTÕES ABAIXO
Igual ou diferente, depende
do olhar da gente!
Autor: Ellen Pestilli
Editora do Brasil

A Escolinha do Mar
Autora: Ruth Rocha
Editora Salamandra

Quer conhecer as
diferenças?
Autor: João Rodrigues
Editora Franco

O Mundo Pela Janela
Autora: Regina Drummond
Editora Duna Dueto

O que Ana sabe sobre...
Proteger a natureza
Autor: Simeon Marinkovic
Editora Volta e meia

Um Livro Pra Gente Morar
Autora: Silvia Oberg
Editora Positivo

Fofoca Reversa
Autora: Nyedja Gennari
Editora Mais Amigos

Se as flores pudessem falar
Autora: Débora Bianca
Editora Sheep

Quando um não quer dois não
brigam
Autor: Alfredo Garcia
Editora Paulinas

Ou Isto ou Aquilo
Autora: Cecília Meireles
Editora Global

MATERIAL INDIVIDUAL- colocar nome nos materiais
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01 caixa de lápis de escrever 12
unidades
02 cadernos com pauta (48 folhas
- encapado - capa dura - grande)
04 borrachas
02 apontadores
03 caixas de lápis de cor
02 caixas de hidrocor 12 cores
01 tesoura sem ponta
01 caixa de gizão de cera 12
cores.
02 tubos de cola branca 90g
01 tubo de cola branca 250g
01 caixa de cola glitter com 6
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01 caixa de cola colorida com 6
03 potes de massa de modelar
500g
02 potes de tinta guache 250 ml
02 potes de tinta acrílica 250 ml
atóxica
01 pote de tinta para tecido
01 pasta polionda fina com
elástico
03 folhas de E.V.A
01m de contact estampado
02 cartolinas divertidas ou scrap
01 novaprint moldura 7 cores
(formato A4 ou A3)
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01 folha de cartolina dupla face
01 folha de papel chambril
03 folhas de EVA com gliter
03 blocos de papel criativo
01bloco criativo A3 420 mm x
297mm colorido
02 folhas de E.V.A pluft
02 folhas de papel cartão
02 blocos de cartolina A4
02 pacotes de papel fluorescente
01 folha de papel crepom
01 metro de tecido algodão cru
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01 garrafa para água individual
01 brinquedo pedagógico em
madeira ou plástico resistente
01 pincel
01 pacote de olhos móveis
01 gibi
01 kit higiene pessoal: escova de
dente com capinha, creme dental,
sabonete, pente, toalha de rosto
identificada. (para as crianças do
turno integral)

OBSERVAÇÕES
❖ Usaremos Agenda Digital que os pais acessarão no início das aulas.
❖ O material deverá ser entregue O material deverá ser entregue
impreterivelmente nos dias nos dias 03 e 04/02/2022, das 8h às 16h – Ed.
Infantil e do 1º ao 5º ano.
❖ Todo o material deverá vir devidamente identificado.

SGAS - Q. 906 -CONJ. “F” - BRASILIA - DF.

❖ Materiais recicláveis serão pedidos no decorrer do ano letivo.
❖ O uso do uniforme é obrigatório nas dependências da escola.

Fone: (61) 3442.8650

www.educacaofatima.com.br

PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- JARDIM II
MATERIAIS
UTILIZAÇÃO/ ATIVIDADES
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caixa de lápis de escrever 12 unidades
cadernos com pauta (48 folhas - encapado - capa dura - grande)
borrachas
apontadores
caixas de lápis de cor
caixas de hidrocor 12 cores
tesoura sem ponta
caixa de gizão de cera 12 cores.
tubos de cola branca 90g
tubo de cola branca 250g
caixa de cola glitter com 6
caixa de cola colorida com 6
potes de massa de modelar 500g
potes de tinta guache 250 ml
potes de tinta acrílica 250 ml atóxica
pote de tinta para tecido
pasta polionda fina com elástico
folhas de E.V.A
metro de papel de contact estampado
cartolinas divertidas ou scrap
novaprint moldura 7 cores (formato A4 ou A3)
folha de cartolina dupla face
folha de papel chambril
folhas de EVA com gliter
blocos de papel criativo
bloco criativo A3 420 mm x 297mm colorido
folhas de E.V.A pluft
folhas de papel cartão
blocos de cartolina A4
pacotes de papel fluorescente
folha de papel crepom
metro de tecido algodão cru
garrafa para água individual
brinquedo pedagógico em madeira ou plástico resistente
pincel
pacote de olhos móveis
gibi
kit higiene pessoal: escova de dente com capinha, creme dental, sabonete,
pente, toalha de rosto identificada. (para as crianças do turno integral)

Utilizado para uso diário nas atividades de registro.
Tarefa de casa.
Realização das atividades escritas de projetos e releituras.
Apontar os lápis usados nas atividades diárias.
Pinturas e desenhos.
Pinturas e desenhos em diversas atividades coletivas e individuais, etc.
Recorte das atividades pedagógicas.
Pinturas e desenhos.
Colagem de materiais diversos na elaboração das atividades. Serão utilizados nas datas comemorativas
Colagem de materiais diversos na elaboração das atividades. Serão utilizados nas datas comemorativas
Confecções de lembrancinhas. Serão utilizados nas datas comemorativas
Confecção de desenhos e pinturas em tecidos, etc.
Desenvolvimento de motricidade e criatividade.
Confecção de desenhos e pinturas em tecidos, etc. .
Confecção de desenhos e pinturas em tecidos, etc. .
Confecções de lembrancinhas. Serão utilizados nas datas comemorativas
Organização do caderno e tarefas de casa.
Confecção de jogos e capa de projetos.
Confecção de máscara e viseiras; Serão utilizados nas datas comemorativas
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Confecções de lembrancinhas. Serão utilizados nas datas comemorativas
Atividades artísticas, painéis, etc
Elaboração de desenhos, máscara, fantoches e atividades artísticas, letras.
Recortes, colagens e acabamento de atividades. Serão utilizados nas datas comemorativas
Para desenvolvimento de projetos e releitura de livros.
Elaboração de desenhos, máscara, fantoches e atividades artísticas, letras.
Confecção de fichas e jogo de memória.
Confecções de lembrancinhas e painéis
Confecções de lembrancinhas e artes.
Auxiliar na coordenação motora fina
Para confecção de sacolas de leitura (colcha de retalhos)
Para beber água no decorrer da rotina escolar.
Brincadeiras individuais e coletivas. Será utilizado no decorrer do ano letivo
Pinturas individuais e coletivas em atividades diversas artísticas.
Confecções de lembrancinhas e fantoches.
Incentivar a leitura.
Higienização individual diária

