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Material Didático
Maternal
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Educação Infantil

MATERIAIS INDIVIDUAIS QUE DEVEM FICAR NA ESCOLA












02 livros de história infantil (resistente) adequados à faixa etária, com figuras grandes e
coloridas conforme sugestão da lista (ver sugestão ao lado);
1 garrafinha identificada com o nome da criança – gravado - (para ficar na bolsa);
01 pincel rolinho (no16);
02 caixas de massa de modelar à base de amido (com 12 unidades);
03 caixas de “gizão” de cera
01 avental infantil para usar nos trabalhos de arte
01 kit de canetas hidrográficas
03 cadernos tamanho A3;
01 tinta (artesanato);
01 pasta com elástico;
01 caixa de pintura a dedo (6 cores).
Observação:
Os itens solicitados atenderão as necessidades, ao longo do ano letivo, quando da realização das
atividades pedagógicas propostas e planejadas com o livro didático adotado e o projeto
interdisciplinar a ser desenvolvido pela turma.

MATERIAL DIDÁTICO
VÍNCULOS E APRENDIZAGEM – Educação Infantil – Nível II / Volume: Único
Editora: Expoente
BIBLIOGRAFIA DE LIVROS SUGERIDOS (escolher 2 títulos)





COLEÇÃO OLHE E TOQUE
COLEÇÃO NINOCA / Lucy Cousins
CORES DA FLORESTA – FISHER – PRICE
COLEÇÃO: OS PINGOS / Mary França e Eliardo França
 O Amigo;
 Os pingos e os amigos;
 Bolo fofo;
 Dia de Sol;
 Que confusão;
 O Aniversário;
 Buá... Buá... O que será?;
 O s pingos e as cores
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INFORMATIVO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
1. OBSERVAÇÕES
Diariamente, a criança deverá trazer os seguintes itens de uso pessoal: roupa,
calcinha/cueca, fralda descartável (se fizer uso), toalha de banho, sabonete líquido, lenço
umedecido, lancheira, garrafa com água, lençol de berço. (Todo material deverá ser
identificado).
2. SOBRE O FARDAMENTO e MATERIAL DIDÁTICO
Fardamento:
Camisa branca (fardamento padrão); Meninos - Bermuda vermelha / Meninas – Short
Saia Vermelho (fardamento padrão) e Sandália ortopédica preta.
Material Didático:
A venda dos livros didáticos da Educação Infantil será efetuada pela livraria
credenciada.
Os itens acima (farda e livro didático) serão adquiridos na:
PITOMBEIRA LIVRARIA
Av. Guararapes, nº 2188, Centro – Petrolina-PE. (87) 3861-5717
LIVRARIA BONDELÊ (Somente na loja da Av. Monsenhor Ângelo Sampaio)
Telefone: (87) 3862-3333
(87) 3862-5996
Endereço: Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 692 – Vila Eduardo - Petrolina
Por solicitação e cumprimento da Lei de número 5.988/73 dos direitos autorais, ficam
terminantemente proibida cópias ou impressões de livros didáticos ou literários que não
sejam de domínio público.
As Listas de materiais - 2018 também estarão disponíveis no nosso site:
www.auxiliadorapetrolina.com.br
3. SOBRE A ENTREGA DE MATERIAL
Solicitamos o comparecimento de todos os pais no dia 30/01 /2018, no turno em que a
criança vai estudar (7h30min às 11h – manhã e 13h30min às 17h – tarde), para a
entrega de todo o material solicitado devidamente identificado.
Obs.: Os materiais não identificados corretamente não serão recebidos pelas
educadoras.
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4. SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO – 2018
AS AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL INICIARÃO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018.
HORÁRIO DOS TURNOS: 07h15min às 11h30min – turno da manhã
13h15min às 17h30min – turno da tarde
ACESSOS: Portão Laura Vicuña - (Rua Antônio Santana Filho);
Portão Madre Mazzarello (Av. Guararapes)

COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Praça Maria Auxiliadora, 380, Centro – Petrolina – PE
www.auxiliadorapetrolina.com.br
(87) 3866-8450
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