Lista de Materiais
2021

INFANTIL
INFANTIL II II

Senhores Pais ou Responsáveis, informamos-lhes a seguir a relação de materiais a
serem utilizados pelos alunos no ano letivo de 2021.
01. DATAS DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
Dias 25
19,e20
26ede
21Janeiro
de Janeiro
de 2021
de 2021
(segunda
(terça,e quarta
terça-feira),
e quinta-feira),
nos horários
nos
dehorários
7h30 às de
11h20
7h30
e 13h30
às 11h20
às 17h20.
e 13h30
às
OBS:
17h20.
O material deverá ser entregue devidamente identiﬁcado com o nome do aluno. Iremos recebê-los
conforme
OBS: O material
orientação
deverá
daser
lista.
entregue devidamente identiﬁcado com o nome do aluno. Iremos recebê-los
conforme orientação da lista.
02. INÍCIO DAS AULAS:
02. INÍCIO
DAS AULAS:
28/01
(quinta-feira)
- Fundamental I (1° ao 5° ano).
26/01 (terça-feira) - Infantil IV
II eeIIIVe Fundamental I (1° ao 5° ano).
02/02
01/02
- Infantil
03/02 (segunda-feira)
(quarta-feira) - Infantil
I, III,eIVIIIe V.
03. UNIFORME ESCOLAR:
Short, camiseta e sandália escolar preta ou marrom (tipo franciscana). É de uso obrigatório para todos os
alunos diariamente em sala de aula e em todas as atividades escolares, por gentileza, bordar o nome da
criança no uniforme.
O EU, O OUTRO E O NÓS

CORPO,
CORPO, GESTOS
GESTOS ERMOVIMENTOS
MOVIMENTO

Material de uso pessoal
01.

Toalha de mão (bordar o nome da criança e
deixar na mochila)

01.

Toalha tamanho MÉDIO para uso pessoal
(bordar o nome da criança);

01.

Sabonete infantil líquido;

01.

Roupa completa e calcinha/cueca para uso
emergencial;

02.

Escovas de dente com depósito, para higiene
bucal (uma para cada semestre, marcar o
nome da criança);

01.

Creme dental infantil.

01.

Estojo para guardar lápis, borracha e lápis de
cor (uso pessoal, o estojo será devolvido no
ﬁnal do ano).

Material de apoio didático

01.

Avental plástico para atividades artísticas
(1° e 2° semestres, marcar com o nome
da criança); (Será devolvida no ﬁnal
do ano);

01.

Caderno de desenho capa dura, grande,
com 96 folhas, para atividades variadas,
recortes e colagens (1° e 2° semestres,
marcar com o nome da criança);

01.

Lousa mágica (1° e 2° semestre);

01.

Pasta ﬁna com elástico de PVC (plástico),
tamanho ofício, para transportar atividades
fotocopiadas (1° e 2° semestres, marcar com
o nome da criança).
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TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Recorte e colagem
01.
01.
01.

Folha de lixa FINA, para atividades com texturas (2° semestre)
Tesoura sem ponta (RESISTENTE) (1° e 2° semestres, marcar com o nome da criança)
(Será devolvida no ﬁnal do ano)
Revista para atividades variadas de arte (1° e 2° semestres)
Riscadores, pinturas e modelagens

01.

Pincel de pelos N° 22 para atividades artísticas (1° e 2° semestres)

01.

Lápis comum triangular para atividades de registros (grosso)

01.

Borracha grande e quadrada

03 cxs. Massa de modelar, para atividades que favorecem o desenvolvimento da motricidade
01 tb. Cola glitter para atividades artísticas (1° e 2° semestres)
01 tb. Cola auto relevo para atividades artísticas (1° e 2° semestres)
01 cx. Giz de cera GROSSO (tipo estaca) para atividades de arte (1° e 2° semestres)
Lápis de cor de madeira triangular GROSSA E GRANDE com apontador para desenvolver a
01 cx. motricidade (1° e 2° semestres); a especiﬁcação se deve ao fato desse tipo de lápis facilitar o
manuseio para essa faixa etária
01.

Maquiagem pinta cara blush, líquida para o faz de conta. É muito importante que os pais procurem
materiais antialérgicos para não irritar a pele da criança

01 tb. Cola Branca
01 pct. Balões nas cores azul, amarela, verde ou vermelho
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Material lúdico, brincar e faz de conta
02.

Brinquedos (GRANDES E RESISTENTES), para serem utilizados em brincadeiras de “faz de conta”,
durante o ano letivo

01.

Blocos lógicos (auxilia na aprendizagem)
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Material de apoio didático - destinado a Projetos Educacionais
(confecção de material complementar: anotações, tarefas, atividades de arte e maker)
01 pct. Palitos de picolé com 50 unidades
01 pct. Canudos de plástico
02

Folhas de EVA: 1 lilás, 1 amarelo, para atividades artísticas

01

Folha EVA atoalhado

01

Folha de EVA com glitter

01

Resma de papel branco A4 75g/m², 210 x 297mm

01

Fita adesiva colorida (pequena)

01

Folha de papel cartão

01

Folha de papel crepom

01

Folha de papel seda

01

Folha de papel peso 40

DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO NOVATO

DOCUMENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL

* 1 FOTO 3X4;
* DECLARAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DO ALUNO;
* CARNÊ DE QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DA ESCOLA ANTERIOR;
* CERTIDÃO DE NASCIMENTO;
* RG.

* RG;
* CPF;
* COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
COM O CEP.

Aos Senhores Pais;
No tocante à relação de livros didáticos,
informamos que adotamos os livros
produzidos pela editora SAS, que serão
adquiridos pelo aluno, não sendo permitida a utilização de cópia reprográﬁca.
VALOR DO KIT DE LIVROS

10x
R$

46,00

no cartão

10% DE DESCONTO À VISTA

PARADIDÁTICOS:
Caríssimos Pais, um leitor não nasce, se faz. O livro infantil é uma grande janela para a
formação da criança em todos os sentidos. Por isso é tão importante que os livros façam parte de
sua vida desde muito cedo, não é necessário esperar que ela saiba ler para que possa ter contato
com os livros.
Pais de crianças pequenas devem valorizar o momento de leitura dos(as) ﬁlhos(as), apresentando
sempre livros diferenciados para serem lidos e apreciados, pois os benefícios da leitura para as
crianças são incalculáveis e para toda vida, leva a querer ler, a buscar novos saberes, a adentrar-se
no mundo da arte, do desenho e da imagem, através das lindas ilustrações que os livros lhes
permitem melhorar a concentração e ampliar o vocabulário.
Assim como os Pais, a Escola também tem papel fundamental no incentivo à leitura desde a idade
infantil. O Colégio Machado de Assis desenvolve um projeto de leitura para crianças a partir de dois
anos onde toda sexta-feira enviará um livro de história infantil pela criança para os Pais lerem para
ela e, após a leitura, é desenvolvida uma atividade no Ciranda de Livros pela criança. Para isso,
estamos melhorando o nosso acervo de leitura. Assim, listamos abaixo várias opções de livros para
a faixa etária de seu(a) ﬁlho(a), que além de fazerem parte do Ciranda de Livros, também estarão
disponíveis nas salas de aula para as crianças terem momentos de leitura e entretenimento.
ESCOLHA SOMENTE DOIS LIVROS E TRAGA-OS PARA A ESCOLA JUNTAMENTE COM OS
MATERIAIS ESCOLARES. ELES PODERÃO SER ADQUIRIDOS NAS LIVRARIAS OU PELA INTERNET.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica do Grupo Educacional Machado de Assis.
NOS ACOMPANHE PELO
NOSSO

SITE:

https://machadodeassispicos.com.br/site/
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EDITORA BRINQUEBOOK

EDITORA FTD
AUTOR (A)

TÍTULO

AUTOR (A)

TÍTULO

MINHA FESTA

Arden Dirce

TIQUE-TAQUE

Flávia Muniz

A ARCA DE NÓE

Lucy Cousins

CACHINHOS DE OURO

Ana Maria Machado

A PROCURA DO BEBÊ URSO

Raquel Williams e
Wood

DONA BARATINHA

Ana Maria Machado
e Ruth Rocha

SHOW DA NATUREZA

Flávia Muniz

EDITORA MM EDIÇÕES
AUTOR (A)

TÍTULO

EDITORA LAFONTE

Vera Lúcia Dias

CADÊ O SOL?
EDITORA SALAMANDRA

AUTOR (A)

TÍTULO
DOUGLAS QUER UM ABRAÇO

David Melling

BRINCANDO COM OS BICHOS

Stephen Barker

EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHAS
AUTOR (A)

TÍTULO
DEZ PATINHOS

Dile Frate
EDITORA MODERNA
AUTOR (A)

TÍTULO

AUTOR (A)

TÍTULO
ONDE ESTÁ LALA?

Genny Haynes

VAMOS VIAJAR NO AVIÃO DIVERTIDO

Sally Hopgood

EDITORA DO BRASIL
AUTOR (A)

TÍTULO
SÓ TEM CÍRCULOS

Bia Villela

A FAZENDA BEM-TI-VI

Márcia Glória Rodrigues Dominguez

PLUMINHA PROCURA AMIGOS

Therezinha Casasanta

DE BEM COM A VIDA

Ny e Ribeiro

O PINTINHO ADOTIVO

Márcia Glória Rodrigues Dominguez

A VELHOTA CAMBALHOTA

Helenita Borges

O SAPO ENCONTRA UM AMIGO

Max Velthhuijs

O LOBO BARNABÉ

Eva Furnari

CADA CASA CASA COM CADA UM

Fernando de Almeida
e Mariana Zanetti

SUSTO NO QUINTAL

Nye Ribeiro

UM LONGO DIA

Pilar Ramos

EDITORA ELEMENTAR
AUTOR (A)

TÍTULO

Vera Lúcia Dias

LONGE-PERTO

EDITORA CIRANDA CULTURAL

AUTOR (A)

TÍTULO

A COELHINHA TRAVESSA

Márcio Vassolo

DE FILHO PARA PAI

TÍTULO
AUTOR (A)

TÍTULO

Adriana Felicíssimo

SETE PATINHOS NA LAGOA

TÍTULO
AUTOR (A)

O PAI DO BURRINHO

O LOBO BARRIGA - VAZIA

Rindert kromhoux

TÍTULO
AUTOR (A)

A GALINHA DA VIZINHA

Bia Villela

SAPO IVAN E O CORAÇÃO

Bia Villela

Caio Riter

AUTOR (A)
Beatriz Gavel e Muzo

EDITORA ELEMENTAR

EDITORA ESTANTE DIGITAL
TÍTULO

AUTOR (A)

EDITORA ESCALA EDUCACIONAL LAFONTE

EDITORA ZAPMELO
TÍTULO

Sally Doherrrty

EDITORA BIRUTA

EDITORA CEREJA

A CUCA DE BATOM QUE DANÇAVA BALÉ

AUTOR (A)

TÍTULO

EDITORA ABACATE

LONGE - PERTO

AUTOR (A)
Vera Lúcia

ADAPTAÇÃO ESCOLAR
O Colégio Machado de Assis convida toda a comunidade escolar em parceria com os pais a participar do
processo de acolhida e adaptação escolar dos nossos alunos que são ﬁlhos de vocês.
O início da vida escolar é um acontecimento signiﬁcativo para toda a família, que terá dois grandes desaﬁos
pela frente: o ambiente desconhecido e a separação dos responsáveis. Os pais e responsáveis podem e devem ajudar
suas crianças neste momento tão importante.
É importante que deixem claro que não estão abandonando-a e voltarão para levá-la para casa, fazendo o
possível para buscá-la na hora exata da saída, sendo honestos com a criança, despedindo-se dela quando for sair. Só
assim, ela poderá se concentrar nas atividades propostas, e deixar de olhar todo o tempo para a porta para saber se
seus pais já desapareceram.
Nossa escola deseja colaborar de forma a ser um período mais tranquilo possível para a família. Abaixo,
buscamos trazer algumas reﬂexões e orientações sobre essa importante fase escolar.
Pontos de reﬂexão para a família no processo de adaptação escolar
üFale sobre a escola e das coisas que a criança irá fazer com entusiasmo, mas não crie ilusões dizendo que tudo será
da forma como ela deseja. Explique que é um local coletivo e que haverá outras crianças com quem brincar e dividir a
atenção.
üExplique as mudanças de rotina à criança honestamente, mesmo ela sendo pequena, mas, é claro, com uma
linguagem adequada para cada faixa etária. As crianças percebem quando os pais mentem e isso costuma afetar a
conﬁança e respeito que têm por eles.
üBusque não se atrasar nem na hora da entrada e nem na hora de buscar a criança. Isso fortalece a conﬁança dela nos
pais e diminui qualquer desconforto como a ansiedade.
üConverse sobre como foi o dia da criança, pergunte e deixe-a falar em seu ritmo. Não responda por ela ou dê opções
de resposta, pois assim, não será um diálogo.
üPasse conﬁança à criança, deixando-a segura de que você vai voltar para buscá-la na escola. Assegure-a de que a
ama e do quanto ela é importante para a família.
Participe do processo de adaptação de sua criança, sem pressa de que ele acabe logo. Respeite as orientações
da escola e busque compreender a estratégia dos professores para que ajam em conjunto.
Lembre-se sempre que as crianças, apesar de pequenas, merecem ser escutadas e acolhidas em suas
necessidades, nem que seja na hora do choro, como qualquer sujeito. Elas são indivíduos completos, com opiniões,
preferências e emoções que não devem ser descartadas como menos importantes devido à idade. Estar em um
ambiente protegido e seguro irá possibilitar o desenvolvimento pleno de suas habilidades emocionais, sociais e
cognitivas.
Lembramos que por questões adaptativas os horários das aulas de 03/02 à 12/02 serão: manhã de 7h às 10h
e a tarde das 13h às 16h, para assim, de forma gradativa, as crianças permanecerem cada vez mais felizes no nosso
ambiente escolar.
Estejamos atentos ao nosso encontro, para juntos, ajudarmos nossas crianças nessa fase de adaptação
escolar, que requer grande atenção e dedicação por parte de todos.
REUNIÃO PARA OS PAIS DO INFANTIL II E III:
Dia: 27/01/2021(quarta-feira);
Horário: 19 horas;
Via Zoom. (O link será postado no Portal Escola Web).
Desde já, agradecemos a compreensão e a colaboração de todos nesse processo tão importante que é o
início da fase escolar.
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ANOTAÇÕES:

