DESPERTANDO O GOSTO PELA LEITURA


CIRANDA LITERÁRIA – Para o rodízio, um título será indicado e deverá ser adquirido na
Semana Literária do IA.

MATERIAL ESCOLAR
 01 pasta polionda com alça
tamanho A3 verde
 01 caixa de giz de cera (grosso)
 01 cola de 90g
 02 colas com gliter
 01 caixa de cola colorida com 6
cores
 03 caixas de massa de modelar
macia 12 cores
 01 jogo de caneta hidrocor grossa
com 12 cores
 02 potes de guache 250ml (cor à
escolha)
 01 pincel grosso nº18
 01 rolinho de pintura
 01 caneta para retroprojetor preta
(ponta média)
 50 palitos de picolé
 02 rolos de durex colorido
 01 caixa com material de sucata
(lantejoulas, fitas, botões, retalhos
de tecidos com diferentes texturas
e cores, tampinhas de plástico,
algodão, canudos de papel



















biodegradável, figuras, adesivos
etc.)
01 brinquedo pedagógico (jogos de
montar e encaixe, pinos, lego) de
acordo com a idade
02 vidros de anilina líquida
01 rolo de lastex
01 pasta grampo verde
300 folhas A3
01 bola
2m de TNT verde claro
01 rolo de fita crepe
03 blocos criativos coloridos
tamanho A3
03 folhas de EVA (vermelho, verde
claro e cor de pele)
01 folha de EVA estampada
03 folhas de papel color set (cores
variadas)
02 folhas de papel crepom (cores
variadas)
01 folha de papel celofane amarelo
01 folha de papel pardo
01 refil de cola quente fina

MATERIAL AUXILIAR








01 camisa grande usada para pintura
01 estojo com escova de dente e creme dental sem flúor
01 toalhinha
02 potes de lenço umedecido
01 copo plástico com tampa para água
01 travesseiro e 01 lençol pequeno
01 troca de roupa na mochila

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Todo o material deve ser identificado com nome da criança, assim evitará que se perca.
 Outros materiais poderão ser solicitados, no decorrer do ano, de acordo com as necessidades
da turma.
 As
informações
sobre
o
uniforme
encontram-se
disponíveis
no
site
http://www.institutoauxiliadora.com.br
 A entrega dos materiais das turmas da Educação Infantil será no dia 01/02/2019, das 13h às
16h em uma sala de apoio.
 Início das aulas 04/02/2019.

