
 

 

LISTA DE MATERIAIS – INFANTIL 1 – 2020 
 

Atenção, siga os seguintes passos: 
1 Compre os materiais na papelaria de sua escolha; 

2 Nomeie TODOS os materiais com caneta permanente. Obs.: Pedimos que não usem etiquetas 

adesivas para esta faixa de idade; 

3 Faça a entrega de TODOS os materiais no Colégio Dom Jaime nos dias 12 e 13 de fevereiro de 

2020 (nas férias) das 8h às 12h ou das 14h às 18h; 

4 Não esqueça de trazer o(a) aluno(a) neste dia, esta também é uma grande oportunidade de 

conhecer e conversar com a professora do seu ano letivo. 

 

DISCIPLINA LIVROS / MATERIAIS 

Livro 

 

Presente Infantil 1 Interdisciplinar – Linguagem – Matemática – Ciências Humanas e 
Naturais. - 2ª Edição 2019* De acordo com a BNCC 
Autoras: Andréa de Fatima Dias, Miruna Kayano, Rosana El-Kadri, Larissa Guirao 
Bossoni, Madeline Maia, Maria Clara Galvão, Lilian Bacich, Judith Nuria Maida e Regiane 
Moraes. 
Editora: Moderna 
 

Literatura 

 

 02 livros de literatura infantil de boa qualidade, ressaltamos que não pode 
ser um livro consumível (pintura). 
Autores indicados: Regina Rennó, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Tatiana 
Belinky, Marcelo Xavier, Bia Vilella, David Mckee, Guto Lins, Pedro Bandeira, 
José Paulo Paes, Alexandre de Castro Gomes, Blandina Franco. 
 

 

Favor observar as edições dos livros 
RESSALTAMOS QUE O LIVRO DIDÁTICO PRECISA SER NOVO, POIS É UMA PRODUÇÃO DO ALUNO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL INFANTIL 1 - 2020   

a) 
 

04 escovas de dentes com nome (serão trocadas bimestralmente);   

b) 01 creme dental com flúor;   

c) 01 pente ou escova com nome (deverá vir na mochila durante todo o ano);   

d) 01 pasta plástica com elástico (FINA) transparente, cor cristal com nome;   

e) 01 caixa de giz de cera grosso e grande (12 unidades) de boa qualidade;   

f) 02 caixas de lápis de cor 12 cores de boa qualidade;   

g) 02 lápis de lição, de boa qualidade;    

h) 01 borracha;   

i) 01 apontador de caixinha com nome;   

j) 01 estojo (penal) médio com nome;   

k) 01 pincel nº 18/20 ou semelhante-chato;   

l) 02 tubos de cola branca líquida 110g cada de boa qualidade (Tenaz);   

m) 03 caixas de massinha para modelar da marca Acrilex Soft (com 12 unidades);   

n) 01 camiseta de adulto com nome para servir de avental (importante que seja camiseta);   

o) 03 pacotes de lenço umedecido sem perfume;   

p) 01 caderno de desenho grande de capa dura (48 folhas sem margem, espiral); 
Favor nomear o caderno e NÃO colocar capa e adesivos alto relevo no mesmo. 

  

q) 01 quebra-cabeça ou Jogo da memória (peças grandes de boa qualidade)   

r) 03 brinquedos tipo: boneca bebezinho, loucinhas ou carrinho. Os brinquedos  
deverão obedecer as normas de segurança com selo do INMETRO; 

  

s) 01 fantoche de pano de boa qualidade;   

t) 01 brinquedo pedagógico – Lego, blocos lógicos, figuras geométricas ou cubos.   

u) 05 folhas de EVA cores diversas;   

 
Informações importantes Infantil 1 : 

 

 Deverá vir todos os dias na mochila uma muda de roupas reserva com nome; 

 Início das aulas no dia 17 de Fevereiro de 2020 (2ª Feira); 

 Horário das aulas: Matutino das 7:35h às 11:50h – Vespertino das 13:30h às 17:45h; 

 No primeiro dia de aula, como em todos os outros dias, o uniforme e o material escolar são 

obrigatórios e muito importantes. Nomeie sempre todos os uniformes. 

 
 
 
 
 


