
 

 

ESCOLA CANTINHO MÁGICO 

SHIS QI 26, CHÁCARA 29 - LAGO SUL - TEL: 3367-2171 
 

 
 

LIVROS 
 

 Coleção Pessoinhas: Linguagem oral e escrita. Ruth Rocha e Anna Flora. EDUCAÇÃO INFANTIL 1. 

Editora FTD 

 Coleção Pessoinhas: Matemática. Ruth Rocha e Anna Flora. EDUCAÇÃO INFANTIL 2. Editora FTD 

 Inglês: Bebop level 2 Student Book/ Lorena Peimbert & Myriam Monterrubio,  editora Macmillan. 

Para comodidade das famílias, os livros de inglês serão vendidos na escola somente no período de 22/01/19 a 06/03/19. 

 Livros paradidáticos 

- 1 livro de escolha do aluno de acordo com a faixa etária (favor não identificar e nem encapar ANTES da 

avaliação do professor) 

- 2 livros sugeridos pela escola de acordo com a ficha entregue em 2019, via agenda. Alunos novatos: favor 

entrar em contato com a secretaria da escola para obter a ficha de sugestão de livros. 

 Agenda escolar (entregue pela escola) 

 

MATERIAL DE HIGIENE E USO PESSOAL 
 

 

 

1 alfabeto móvel de EVA 

1 apontador com depósito 

1 bloco Ecocores textura visual 180G 7 cores  

2 blocos de papel Criativo ou Pasta Criativa  

2 borrachas 

1 brinquedo da preferência da criança (novo ou 

usado, em bom estado e completo):  

• panelinhas e pratinhos / bonecas pequenas/ 

carrinhos / bonequinhos  

1 brinquedo educativo adequado à faixa etária 

1 caderno de desenho grande capa dura (48 folhas)  

1 caderno de desenho grande capa dura (80 folhas)  

1 caderno Pedagógico ABC Primeiras Palavras – 

emoldurado sem pauta capa flexível (60 folhas)  

2 caixas de Ecogiz de cera bicolor 

1 caixa de giz de cera 12 cores  

1 caixa de giz pastel escolar 12 cores 

2 cartões telados 20x30 cm 

1 caixa de lápis de cor jumbo 12 cores   

1 camiseta grande com nome para artes 

1 fantoche 

4 folhas de etiquetas de bolinhas coloridas  

6 lápis pretos n°2  

1 m de feltro 

1 pacote de dedoches 

1 pacote de massa de EVA para artesanato 250g 

4 pastas de papelão com trilho tamanho A4 

1 pasta plástica aba elástica fina tamanho A4 

2 pincéis (grosso e fino) 

2 potes de massa de modelar 500g 

1 tapete tropical/passadeira (1 metro) 

1 tesoura plástica para massinha de modelar 

1 tesoura sem ponta (com nome gravado) 

 

 

Obs.: Enviar diariamente garrafa de uso pessoal para água e toalha de mão para lanche.  

TODO O MATERIAL INDIVIDUAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DA CRIANÇA. 

CADERNOS E LIVROS DEVERÃO SER ENCAPADOS COM PAPEL CONTACT TRANSPARENTE. 

 A entrega dos materiais individuais identificados somente poderá ser feita no dia 25 de janeiro. 

 

 


