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LIVROS ADOTADOS /2021 
MATERNAL I 

 

 

 

 

PARADIDÁTICOS 

Título Autor/Autora Editora 

Bibi e o brinquedo Genial Alejandro Rosas Scipione 

Bibi quer ser grande Alejandro Rosas Scipione 

Bibi come de tudo Alejandro Rosas Scipione 

Bibi toma banho Alejandro Rosas Scipione 
 

 

 

 

Toda a alegria do mundo neste Natal e que todos os seus sonhos se realizem no novo ano. 

Equipe Pais e Mestres. 
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RELAÇÃO DE MATERIAL INDIVIDUAL/2021 

MATERNAL I 

01 tesoura sem ponta 
01 jogo educativo de encaixe  
01 Kit baldinho para o 
parquinho(pequeno) 
01 pasta polionda azul fina para uso 
diário 
01 pasta polionda (azul/grossa) 
01 agenda escolar 
01 avental plástico 
01 estojo 
01 cola branca 90g 
01 caixa de lápis cera (12 cores) 
01 caixa de cola colorida (6 cores) 
01 caixa de pintura a dedo 
01 pincel n° 18 
04 folhas colorset (02azul/02laranja) 
04 EVA folhas (02branca/ 02preta) 
04 folhas guache (02preta/02branca) 
02 folhas cartolina(branca) 
 
 
 
 

01 jogo de quebra cabeça com animais 
(madeira) 
01 tubo de tinta guache 
02 caixas de lápis de cor (12 cores) 
03 caixas de massa de modelar 
01 apontador 
01 borracha branca 
02 lápis grafite 
03 revistas usadas 
01 garrafa 
01 caderno de desenho capa dura (96 
folhas) 
02 DVDS (desenho preferido) 
Material de Higiene Pessoal: 
01 Sandália 
01 toalha tamanho médio (com nome) 
03 shampoos 
02 condicionadores 
01 colônia 
03 sabonetes líquido 
 
OBS: Colocar o nome em todo material e 
nas peças dos jogos. 
Identificar as fardas (opção bordar) 

  INFORMAÇÕES: 

 O Material escolar que fica na escola, deverá ser providenciado apenas no 

retorno as aulas presenciais. 

 Início das aulas: 01/02/2021 

Toda a alegria do mundo neste Natal e que todos os seus sonhos se realizem no novo ano. 

Equipe Pais e Mestres 
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