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Lista de Materiais 2018
Creche I – Educação Infantil
LIVROS
 Didáticos: Marcha criança- maternal – Maria teresa/ Armando Coelho- Editora- Scipione

Ciranda Literária: Caderno de Produção (exclusivo do Colégio Liceu – venda na secretaria)
 Literatura:
 Cadê? – Bia Villela - Editora Paulinas
 Um Redondo Pode Ser Quadrado? – Canini – Editora Saraiva
 Sabe como ele fala? Edméa Campbells - Editora Paulinas
 Ki-Som-Será? – Fê – Editora Paulinas
 Que frio! – Ronni dos Santos Oliveira – Editora Scipione O
 barco - Mary França e Eliardo França - Editora ática

Projeto

Material de Inglês
Material solicitado

Plano de Execução – Lei Distrital n° 4311/2009
Uso individual do educando para atividade de sala e das aulas
de inglês.
Uso individual do educando para atividade de sala e das aulas
de inglês.

Animais domésticos e silvestres (plástico)
01 fantoche de animal

Material individual (deverá permanecer na mochila do aluno)
Material solicitado
Agenda personalizada do Liceu (vendida na secretaria da
escola)
01 toalha de mão (gravar o nome da criança)
01 pasta dental sem flúor
01 escova de dente com protetor de cerdas (gravar o nome
da criança e enviar dentro de um estojo)
01 muda de roupa completa para ficar na mochila
(uniforme)
01 pasta– cor preta catálogo A3 (50 plásticos)
01 camiseta branca (tamanho adulto)
01 garrafa (gravar o nome da criança)
01 pasta de arquivo transparente com grampo trilho
01 pasta plástica com alça A3 (2 cm)

Plano de Execução – Lei Distrital n° 4311/2009
Uso individual do educando para comunicação entre a família e a
escola.
Uso individual do educando no lanche.
Desenvolver hábitos de higiene.
Desenvolver hábitos de higiene.
Uso individual do educando em caso de urgência
Uso individual do educando. O portfólio serve para catalogar as
produções individuais nos dois semestres.
Uso individual do educando para realizar atividades com tintas.
Uso individual do educando para tomar água .
Uso individual do educando.
Uso individual do educando para o envio de atividades.

Material a ser entregue na escola, uso diário
 100 palitos de picolé coloridos
 Algodão
 01 caixa de giz de cera (meu 1° giz de cera)
 02 caixa de big giz de cera
 01 novelo de lã preto
 10 botões de diferentes cores e tamanhos
 02 pacotes de lantejoulas grande
 01 pacote de penas
01 resma de papel A3, branco
01 pacote de papel sulfite A4 amarelo – 100 folhas
01 blocos de papel criativo Lumipaper A4
01 bloco de Canson A3 – 297mm x 420mm
04 folhas de papel cartão – cores variadas
04 folhas de cartolinas colorida dupla-face cores variadas
02 blocos de papel criativo – 120 g/m²
02 blocos de papel criativo A3
04 placas de EVA cores variadas (2mm de espessura) (2
beges e 2 verdes)
01 placa de EVA estampada (2mm de espessura)
02 placas de EVA plush – cores variadas (2mm de espessura)
02 metros de TNT (verde)
02 metros de TNT (azul claro)

Uso individual do educando para auxiliar no desenvolvimento das
diversas atividades de matemática.

Usar na confecção de trabalhos expostos no caderno, mural e etc.
Usar na confecção de trabalhos expostos no caderno, mural e etc.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com tinta,
pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados e
trabalhos de artes.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com tinta,
pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Uso nas atividades artísticas.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.

01 metro de tecido cru
02 placas EVA com gliter
02 metros papel contact estampado
02 folhas de papel de presente
03 folhas de papel chambril
03 rolos de papel crepom (cores variadas)
02 folhas de papel nacarado
02 folhas de papel celofone
01 folha de papel microndulado
02 folhas de papel de seda (cores variadas)
01 jogo de canetinha ponta grossa (12 cores)
01 pincel cabo amarelo n°20
02 telas 30x40 cm (Identificadas no verso)
02 potes de tinta guache 500 ml (verde e branco)
02 batedores médio
01 fita crepe branca
02 potes de 500g de cola branca
01 rolo de fita laminada (30mm) ( cor variada)
01 rolo de durex colorido pequeno
03 potes de massa de modelar (500g - cores variadas)
02 vidros de gliter ( cores variadas)
01 cola gliter (cor variada)
03 caixas de cola colorida
02 lixas de parede n° 120
02 bolas de isopor tamanho média
01 bola de plástico média
03 brinquedos educativos de: encaixe, quebra-cabeça e
alinhavo (de acordo com a faixa etária).
01 rolo de fita de cetim n° 3
01 rolo de fita de tafetá 3 cm
01 kit de pintura de rosto
02 pacotes de etiquetas de bolinhas tamanho médio
02 metros de feltro verde
01 alfabeto (E.V.A., plástico, madeira)

Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais.
Plastificação de fichas individuais do educando.
Usar na confecção de trabalhos em sala de aula.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados.
Trabalhar textura, produzir atividades de artes.
Decoração de trabalhos diversos.
Trabalhar texturas, afixar os trabalhos nos murais de sala e
desenvolver trabalhos de música e xadrez.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados.
Decoração de trabalhos diversos.
Utilizado em atividades de artes, desenhos e pinturas.
Desenvolver a coordenação motora e fixar conteúdos trabalhados
em sala de aula, através de trabalhos com pintura.
Utilizado para desenvolver atividades em exposição de temas
trabalhados.
Utilizado para trabalhos artísticos (murais, trabalhos de artes, etc)
Desenvolver trabalhos artísticos.
Trabalhar texturas, afixar os trabalhos nos murais de sala e
desenvolver trabalhos de música e xadrez.
Utilizado pelo aluno em diversas atividades envolvendo colagens.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Acabamento dos trabalhos dos alunos.
Desenvolver a coordenação motora e fixar conteúdos trabalhados
em sala de aula.
Trabalhar textura e acabamento de trabalhos.
Desenvolver a coordenação motora e acabamentos de trabalhos.
Desenvolver a coordenação motora e reconhecer as cores.
Reconhecer texturas e trabalhos de artes.
Trabalhos de artes.
Trabalhar com a psicomotricidade.
Desenvolver
a
coordenação
motora,
socialização
e
psicomotricidade.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Trabalhar datas comemorativas.
Trabalhos escolares.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Uso individual do educando

Importante:
 Os materiais acima descritos serão utilizados ao longo do ano letivo de 2018.
 A entrega do material será na semana de 15 a 19 de janeiro de 2018 no horário de 08h às 18h.
 Os uniformes são de uso obrigatório e deverão ser identificados com o nome da criança (de preferência
bordado o nome logo abaixo do logotipo do Colégio).
 Os livros e os cadernos deverão vir encapados com plástico adesivo transparente e etiquetados com o
nome completo do aluno e o ano que está cursando.
 O estojo, de uso individual, deverá permanecer na mochila do aluno, juntamente com os livros e cadernos.
 Os uniformes de dança e futsal serão restritos a Educação Infantil.
 PROCON – telefone: 151.
OBS: Os uniformes serão vendidos exclusivamente dentro do Colégio.
Os livros didáticos e literários estarão à venda na escola através das editoras a partir do dia 27/11/2017.

“Escola e Família!
Juntos
escrevemos um
futuro melhor!

Obrigada pela confiança!

Rua 6, Chácara 253, Lote A – Vicente Pires Fone: 3052-5200
www.liceubrasília.com.br

Lista de Materiais 2018
Creche II – Educação Infantil
LIVROS
Didáticos:
 Coleção: Projeto Ápis 1 – Integrado (Linguagens, Matemática, Natureza e Sociedade) - Luiz Roberto
Dante, Noemi Bainchini – Editora Ática
 Projeto Ciranda Literária: Caderno de Produção (exclusivo do Colégio Liceu – venda na secretaria)
Literatura:
 Bibi vai para a escola – Alejandro Rosas – Editora Scipione
 A cesta de dona Maricota- Tatiana Belinky- Editora Paulinas
 Os três porquinhos- Bia Vilela- Editora Paulinas
 Uma joaninha diferente – Regina Célia Melo - Editora Paulinas
 Cada galho com seu macaco – Silvio Costta - Editora Paulinas
 O caracol- Mary França e Eliardo França - Editora ática
Inglês:
 Bebop 1 – STUDENT'S Book – Lorena Peimbert e Myriam Monterrubio – Editora Macmillan - 9780230452930
Material de Inglês
Material solicitado
Animais domésticos e silvestres (plástico)
01 fantoche de animal

Plano de Execução – Lei Distrital n° 4311/2009
Uso individual do educando para atividade de sala e das
aulas de inglês.
Uso individual do educando para atividade de sala e das
aulas de inglês.

Material individual (deverá permanecer na mochila do aluno)
Material solicitado
Agenda personalizada do Liceu (vendida na secretaria da
escola)
01 toalha de mão (gravar o nome da criança)
01 pasta dental sem flúor
01 escova de dente com protetor de cerdas (gravar o nome
da criança e enviar dentro de um estojo)
01 muda de roupa completa para ficar na mochila
(uniforme)
01 pastas pretas catálogo A3 (50 plásticos)
01 garrafa (gravar o nome da criança)
01 caderno de capa dura sem pauta
01 pasta plástica com alça A3 (2 cm)
01 Camiseta branca (tamanho adulto)
01 pasta de arquivo transparente com grampo trilho

Plano de Execução
Uso individual do educando para comunicação entre a família
e a escola.
Uso individual do educando no lanche.
Desenvolver hábitos de higiene
Desenvolver hábitos de higiene
Uso individual do educando em caso de urgência
Uso individual do educando. O portfólio serve para catalogar as
produções individuais nos dois semestres.
Uso individual do educando para tomar água .
Uso individual do educando para atividades de sala e projeto
literário.
Uso individual do educando para o envio de atividades.
Uso individual do educando para realizar diversas atividades.
Uso individual do educando .

Material a ser entregue na escola, uso diário
 03 lápis de escrever Jumbo triangular
Uso individual do educando para auxiliar no desenvolvimento
 02 borrachas
das diversas atividades de matemática e artes
 02 caixa de lápis de cor Jumbo triangular
 02 apontador com depósito para lápis Jumbo
 02 caixas de giz de cera (big giz)
 01 tesoura sem ponta (gravar o nome da criança)100
palitos de picolé coloridos
 15 tampinhas de garrafa (plástico)
 algodão
 01 novelo de lã marrom
 retalhos de tecidos
 20 botões de diferentes cores e tamanhos
 02 pacotes de lantejoulas grande
 02 pacote de penas
02 metros de feltro vermelho
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
01 resma de papel A3, branco
Usar na confecção de trabalhos expostos no caderno, mural e
etc.
01 pacote de papel sulfite A4 azul – 100 folhas
Usar na confecção de trabalhos expostos no caderno, mural e
etc.

02 blocos de papel criativo A4
02 blocos de papel criativo A3
04 folhas de papel cartão – cores variadas
04 folhas de cartolina colorida dupla-face cores variadas
04 placas de EVA (bege e azul) (2mm de espessura)
02 placas de EVA plush - cores variadas (2mm de espessura)
02 metros de TNT (verde)
02 metros de TNT (branco)
01 metro de tecido cru
02 metros papel contact estampado
03 folhas de papel chambril
03 rolos de papel crepom (cores variadas)
02 folhas de papel nacarado
01 folha de papel microndulado
02 folhas de papel de seda (cores variadas)
01 bloco de papel canson de A3 – 297mm x 420mm
02 folhas de papel camurça (cores variadas)
02 cartolinas lamiflex ( ou cartolina laminada) vermelho ou
prata
01 jogo de canetinhas ponta grossa
01 pincel cabo amarelo n°20
02 telas 30x40 cm (identificadas)
02 potes de tinta guache 500 ml (marrom e rosa)
02 batedores de pincel grande redondo
02 fitas de papel craft gomado
02 tubos de cola líquida de 110g
02 fitas laminadas (30mm)
01 rolo de durex colorido pequeno
03 potes de massa de modelar (500g - cores variadas)
02 vidros de gliter (cores variadas)
02 colas gliter (cor variada)
03 caixas de cola colorida
02 lixas de parede n° 120
03 brinquedos educativos de: encaixe, quebra-cabeça e
alinhavo.
01 rolo de fita de cetim n° 3
Alfabeto (plástico, madeira ou E.V.A.

Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Plastificação de fichas individuais do educando
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados.
Trabalhar textura, produzir atividades de artes
Decoração de trabalhos diversos.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados.
Decoração de trabalhos diversos.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados e
trabalhos de artes.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Utilizado em atividades de artes, desenhos e pinturas.
Desenvolver a coordenação motora e fixar conteúdos
trabalhados em sala de aula, através de trabalhos com pintura.
Utilizado para desenvolver atividades em exposição de temas
trabalhados.
Utilizado para trabalhos artísticos (murais, trabalhos de artes, etc)
Desenvolver trabalhos artísticos.
Trabalhar texturas, afixar os trabalhos nos murais de sala e
desenvolver trabalhos de música e xadrez.
Utilizado pelo aluno em diversas atividades envolvendo
colagens.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Acabamento dos trabalhos dos alunos.
Desenvolver a coordenação motora e fixar conteúdos
trabalhados em sala de aula.
Trabalhar textura e acabamento de trabalhos.
Desenvolver a coordenação motora e acabamentos de
trabalhos.
Desenvolver a coordenação motora e reconhecer as cores.
Reconhecer texturas e trabalhos de artes.
Desenvolver a coordenação motora, socialização e
psicomotricidade.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Uso individual do educando.

Importante:
 Os materiais acima descritos serão utilizados ao longo do ano letivo de 2018.
 A entrega do material será na semana de 15 a 19 de janeiro de 2018 no horário de 08h às 18h.
 Os uniformes são de uso obrigatório e deverão ser identificados com o nome da criança (de preferência bordado o
nome logo abaixo do logotipo do Colégio).
 Os livros e os cadernos deverão vir encapados com plástico adesivo transparente e etiquetados com o nome completo
do aluno e o ano que está cursando.
 O estojo, de uso individual, deverá permanecer na mochila do aluno, juntamente com os livros e cadernos.
 Os uniformes de dança e futsal serão restritos a Educação Infantil.
 PROCON – telefone: 151.
OBS:
Os uniformes serão vendidos exclusivamente dentro do Colégio.
Os livros didáticos e literários estarão à venda na escola através das editoras a partir do dia 27/11/2017.

“Escola e Família!
Juntos escrevemos
um futuro melhor!

Obrigada pela confiança!
Colégio Liceu

0800

Rua 6, Chácara 253, Lote A – Vicente Pires Fone: 3052-5200
www.liceubrasília.com.br

Lista de Materiais 2018
Pré- Escolar I – Educação Infantil
Didáticos:
 Projeto Ápis 2 – Linguagens - Luiz Roberto Dante, Noemi Bainchini – Ed. Ática
 Projeto Ápis 2 – Matemática - Luiz Roberto Dante, Noemi Bainchini – Ed. Ática
 Projeto Ápis 2 – Natureza e Sociedade - Luiz Roberto Dante, Noemi Bainchini – Ed. Ática
 Projeto Ciranda Literária: Caderno de Produção (exclusivo do Colégio Liceu – venda na secretaria)
Literatura:
 De avestruz a zebra – Maiti Frank Carril/ Rodrigo Frank – Editora Ática
 O jacaré e a bola Fernando A. Pires - Editora Ática
 Por que proteger a natureza? – Jen Green e Mike Gordon – Editora Scipione
 As centopeias e seus sapatinhos – Milton Camargo – Editora Ática
 Um copo D’água – Lalau e Laura Beatriz - Editora Scipione
 Nerina – A ovelha negra – Michele Iacocca Editora Saraiva
Inglês:
 Bebop 2 – Student’s Book – Lorena Peimbert e Myriam Monterrubio – Editora Macmillan - 978023045303
 Bebop 2 – Activity Book – Lorena Peimbert e Myriam Monterrubio – Editora Macmillan – 9780230453043
Material de Inglês
Material solicitado
Animais domésticos e silvestres (plástico)
01 fantoche de animal

Plano de Execução – Lei Distrital n° 4311/2009
Uso individual do educando para atividade de sala e das
aulas de inglês.
Uso individual do educando para atividade de sala e das
aulas de inglês.

Material individual (deverá permanecer na mochila do aluno)
Material solicitado
Agenda personalizada do Liceu (vendida na secretaria da
escola)
01 toalha de mão (gravar o nome da criança)
01 pasta dental sem flúor
01 escova de dente com protetor de cerdas (gravar o nome
da criança) – trocar mensalmente
01 muda de roupa completa para ficar na mochila
(uniforme)
01 pasta pretas catálogo (50 plásticos)
01 camiseta (gravar o nome da criança)
01 garrafa (gravar o nome da criança)
01 estojo completo contendo:
 02 lápis de escrever jumbo triangular
 01 borracha
 01 caixa de lápis de cor Jumbo triangular
 01 apontador com depósito para lápis Jumbo
 01 caixa de giz de cera (big giz)
 01 tesoura sem ponta (gravar o nome da criança)
 04 lápis de escrever jumbo triangular
 02 borrachas
 01 caixa de lápis de cor Jumbo triangular
 01 apontador com depósito para lápis Jumbo
 01 caixa de giz de cera (big giz)
01 caderno de capa dura sem pauta 96 folhas
05 pastas de arquivo transparente com grampo trilho
01 pasta com elástico (2 cm)

Plano de Execução
Uso individual do educando para comunicação entre a família
e a escola.
Uso individual do educando no lanche.
Desenvolver hábitos de higiene
Desenvolver hábitos de higiene
Uso individual do educando em caso de urgência
Uso individual do educando. O portfólio serve para catalogar as
produções individuais nos dois semestres.
Uso individual do educando para realizar diversas atividades.
Uso individual do educando para tomar água .
Uso individual do educando para realizar diversas atividades.

Montagem Kit individual na sala de aula para reposição.

Uso individual do educando para atividades de sala e projeto
literário.
Uso individual ao educando para envio de atividades bimestrais.
Uso individual do educando para o envio de atividades.

Material a ser entregue na escola, uso diário
 100 palitos de picolé coloridos
Uso individual do educando para auxiliar no desenvolvimento
 30 tampinhas de garrafa (plástico)
das diversas atividades de matemática e artes.
 retalhos de tecidos
 20 botões de diferentes cores e tamanhos
 01 ábaco
 01 pacote de penas
 01 lã marrom
01 resma de papel A3, branco
Usar na confecção de trabalhos expostos no caderno, mural e
atividades diversas.

02 pacotes de papel sulfite A4 azul – 100 folhas
03 blocos de papel criativo A4 (cores vivas) – 120g/m²
04 folhas de papel cartão (cores variadas)
04 folhas de cartolina colorida dupla-face (cores variadas)
05 placas de EVA cores variadas (2mm de espessura)
01 placa de EVA com glitter
01 cola para EVA
02 metros de TNT vermelhos
02 metros de TNT azul
01 metro de tecido cru
02 metros papel contact transparente
03 folhas de papel chambril
03 rolos de papel crepom (cores variadas)
02 pacotes de papel lumipaper (fluorescente)
02 folhas de papel de seda (cores variadas)
01 jogo de canetinhas ponta grossa
02 caixas de cola colorida
01 cola gliter (cor variada)
02 metros de feltro azul claro
01 bloco Canson A4
03 tintas puff cores variadas
01 pincel cabo amarelo n°10
02 telas 30x40 cm (identificadas)
01 rolinho de espuma
01 fita de papel craft gomado
04 tubos de cola líquida de 110g
01 rolo de barbante cru
01 pacote de areia colorida
01 rolo de durex colorido pequeno
03 potes de massa de modelar (500g) (cores variadas)
02 vidros de gliter perolado
01 kit de pintura de rosto
01 pacote de balão n° 09
03 brinquedos educativos de: encaixe, madeira e montar
(de acordo com a faixa etária)
01 rolo de fita de cetim n° 3
01 rolo de fita de tafetá 3 cm
01 fitilho
02 lixas de parede n° 120

Usar na confecção de trabalhos expostos no caderno, mural e
etc.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais.
Utilização nos trabalhos desenvolvidos em sala de aula.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Plastificação de fichas individuais do educando
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados.
Trabalhar textura, produzir atividades de artes
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Decoração de trabalhos diversos.
Utilizado em atividades de artes, desenhos e pinturas.
Desenvolver a coordenação motora e reconhecer as cores.
Desenvolver a coordenação motora e acabamentos de
trabalhos.
Confeccionar trabalhos que envolvam, roupas e adereços com
temas típicos e datas comemorativas.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados e
trabalhos de artes.
Utilizado em trabalhos de artes, decoração, colagens e etc.
Desenvolver a coordenação motora e através de trabalhos com
pintura.
Utilizado para desenvolver atividades em exposição de temas
trabalhados.
Trabalhos de artes.
Trabalhar texturas, afixar os trabalhos nos murais de sala e
desenvolver trabalhos de música e xadrez.
Utilizado pelo aluno em diversas atividades envolvendo
colagens.
Usar em trabalho que envolvam a coordenação motora,
colagens.
Desenvolver trabalhos de texturas.
Acabamento dos trabalhos dos alunos.
Desenvolver a coordenação motora e fixar conteúdos
trabalhados em sala de aula.
Trabalhar textura e acabamento de trabalhos.
Trabalhar datas comemorativas.
Utilizados em dinâmicas variadas e aulas de psicomotricidade.
Desenvolver a coordenação motora, socialização e
psicomotricidade.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Desenvolver trabalhos de artes
Reconhecer texturas e trabalhos de artes.

Importante:
 Os materiais acima descritos serão utilizados ao longo do ano letivo de 2018.
 A entrega do material será na semana de 15 a 19 de janeiro de 2018 no horário de 08h às 18h.
 Os uniformes são de uso obrigatório e deverão ser identificados com o nome da criança (de preferência bordado o
nome logo abaixo do logotipo do Colégio).
 Os livros e os cadernos deverão vir encapados com plástico adesivo transparente e etiquetados com o nome
completo do aluno e o ano que está cursando.
 O estojo, de uso individual, deverá permanecer na mochila do aluno, juntamente com os livros e cadernos.
 Os uniformes de dança e futsal serão restritos a Educação Infantil.
 PROCON – telefone: 151.
OBS: Os uniformes serão vendidos exclusivamente dentro do Colégio.
Os livros didáticos e literários estarão à venda na escola através das editoras a partir do dia 27/11/2017.

“Escola e Família!
Juntos escrevemos
um futuro melhor!

Obrigada pela confiança!
Colégio Liceu

0801

Rua 6, Chácara 253, Lote A – Vicente Pires Fone: 3052-5200
www.liceubrasília.com.br

Lista de Materiais 2018
Pré- Escolar II – Educação Infantil
LIVROS
Didáticos:
 Projeto Ápis 3 – Linguagens - Luiz Roberto Dante, Noemi Bainchini – Ed. Ática
 Projeto Ápis 3 – Matemática - Luiz Roberto Dante, Noemi Bainchini – Ed. Ática
 Projeto Ápis 3 – Natureza e Sociedade - Luiz Roberto Dante, Noemi Bainchini – Ed. Ática
 Projeto Ciranda Literária: Caderno de Produção (exclusivo do Colégio Liceu – venda na secretaria)
Literatura:
 Bibi e a Natureza – Alejandro Rosas – Editora Scipione
 Era uma vez uma lagarta- Judith e Mike Gordon- Editora Scipione
 Princesa Arabela, mimada que só ela! – Mylo Freeman – Editora Ática
 Maria vai com as outras – Sylvia Orthof - Editora Ática
 Diga paz - Sam Williams Mique Moriuchi - Editora Scipione
 Clara e os fantasminhas - Thierry Robberecht - Editora ática
Inglês:
 Bebop 3 – Student’s Book – Lorena Peimbert e Myriam Monterrubio – Editora Macmillan - 9780230453135
 Bebop 3 – Activity Book – Lorena Peimbert e Myriam Monterrubio – Editora Macmillan - 9780230453142
Material de Inglês
Material solicitado
Animais domésticos e silvestres (plástico)
01 fantoche de animal

Plano de Execução – Lei Distrital n° 4311/2009
Uso individual do educando para atividade de sala e das aulas de
inglês.
Uso individual do educando para atividade de sala e das aulas de
inglês.

Material individual (deverá permanecer na mochila do aluno)
Material solicitado
Plano de Execução
Agenda personalizada do Liceu (vendida na secretaria da
Uso individual do educando para comunicação entre a família e a
escola)
escola.
01 toalha de mão (gravar o nome da criança)
Uso individual do educando no lanche.
01 pasta dental sem flúor
Desenvolver hábitos de higiene
01 escova de dente com protetor de cerdas (gravar o
Desenvolver hábitos de higiene
nome da criança) – trocar mensalmente
01 muda de roupa completa para ficar na mochila
Uso individual do educando em caso de urgência
(uniforme)
01 camiseta (gravar o nome da criança)
Uso individual do educando para realizar atividades.
01 pasta preta catálogo (50 plásticos) identificada
Uso individual do educando. O portfólio serve para catalogar as
produções individuais nos dois semestres de xadrez e artes.
01 garrafa (gravar o nome da criança)
Uso individual do educando para tomar água .
01 estojo completos contendo em cada um deles:
Uso individual do educando para realizar diversas atividades.
 03 lápis de escrever
 02 borrachas
 01 caixa de lápis de cor
 01 apontador com depósito para lápis
 01 caixa de giz de cera (big giz)
 01 tesoura sem ponta (gravar o nome da criança)
 04 lápis de escrever
Montagem Kit individual na sala de aula para reposição.
 02 borrachas
 01 caixa de lápis de cor
 01 apontador com depósito para lápis Jumbo
 01 caixa de giz de cera (big giz)
01 caderno de capa dura com 96 folhas (com pauta)
02 revistas
01 pasta com elástico (2 cm)
Uso individual do educando para o envio de atividades.
05 pastas de arquivo transparente com grampo trilho
Uso individual ao educando para envio de atividades bimestrais.
Material a ser entregue na escola, uso diário

100 palitos de picolé coloridos
Uso individual do educando para auxiliar no desenvolvimento das

30 tampinhas de garrafa (plástico)
diversas atividades de matemática e artes.

retalhos de tecidos

20 botões de diferentes cores e tamanhos

01 ábaco

01 novelo de lã – amarelo

01 pacote de pena
01 resma de papel A3, branco
Usar na confecção de trabalhos expostos no caderno, mural e etc.
01 pacote de papel sulfite A4 amarelo – 100 folhas
Usar na confecção de trabalhos expostos no caderno, mural e etc.

03 blocos de papel criativo A4 (cores vivas) – 120g/m²
04 folhas de papel cartão (cores variadas)
02 folhas de cartolina colorida dupla-face (cores variadas)
04 placas de EVA cores variadas (2mm de espessura)
01 EVA com gliter
02 placas de EVA atoalhado cores variadas
01 cola para EVA
02 metros de TNT amarelo
01 metros papel contact transparente
01 folha de papel chambril
02 rolos de papel crepom (cores variadas)
01 pacote de papel lumipaper (fluorescente)
02 blocos Canson A4
01 jogo de canetinhas ponta grossa
01 pincel cabo amarelo n°10
02 telas 30 x 40 (Identificadas)
01 fita de papel craft gomado
01 caixa de cola gliter
02 tintas puff cores variadas
01 metro de tecido cru
01 pacote de cartolina A4 amarela
03 folhas de papel celofone
02 caixas de cola colorida
01 kg de argila
02 metros de feltro marrom
01 rolo de barbante colorido
01 pacote de areia colorida
02 potes de massa de modelar (500g – cores variadas)
01 pacote de balão n° 9
03 brinquedos educativos de: encaixe, madeira e montar
(de acordo com a faixa etária)
01 rolo de fita de cetim n° 3
01 rolo de fita de tafetá 3 cm
01 fita crepe marrom
02 gibis da Turma da Mônica (Identificado)
02 lixas de parede n° 120
01 caixa de lápis de cor

Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com tinta,
pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com tinta,
pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais.

Utilização nos trabalhos desenvolvidos em sala de aula.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços com
temas típicos e datas comemorativas.
Plastificação de fichas individuais do educando
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados.
Trabalhar textura, produzir atividades de artes
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com tinta,
pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados e
trabalhos de artes.
Utilizado em atividades de artes, desenhos e pinturas.
Desenvolver a coordenação motora e fixar conteúdos trabalhados em
sala de aula, através de trabalhos com pintura.
Utilizado para desenvolver atividades em exposição de temas
trabalhados.
Trabalhar texturas, afixar os trabalhos nos murais de sala e desenvolver
trabalhos de música e xadrez.
Desenvolver a coordenação motora e acabamentos de trabalhos.
Utilizado em trabalhos de artes, decoração, colagens e etc.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços com
temas típicos e datas comemorativas.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados e
trabalhos de artes.
Trabalhar texturas, afixar os trabalhos nos murais de sala e desenvolver
trabalhos de música e xadrez.
Desenvolver a coordenação motora e reconhecer as cores.
Utilizados em trabalhos manuais.
Confeccionar trabalhos que envolvam, roupas e adereços com temas
típicos e datas comemorativas.
Usar em trabalho que envolvam a coordenação motora, colagens.
Desenvolver trabalhos de texturas.
Desenvolver a coordenação motora e fixar conteúdos trabalhados em
sala de aula.
Utilizados em dinâmicas variadas e aulas de psicomotricidade.
Desenvolver a coordenação motora, socialização e psicomotricidade.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços com
temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços com
temas típicos e datas comemorativas.
Trabalhar texturas, afixar os trabalhos nos murais de sala e desenvolver
trabalhos de música e xadrez.
Utilizados para desenvolver a leitura do educando.
Reconhecer texturas e trabalhos de artes.
Uso individual do educando para realizar diversas atividades.

Importante:
 Os materiais acima descritos serão utilizados ao longo do ano letivo de 2018.
 A entrega do material será na semana de 15 a 19 de janeiro de 2018 no horário de 08h às 18h.
 Os uniformes são de uso obrigatório e deverão ser identificados com o nome da criança (de preferência
bordado o nome logo abaixo do logotipo do Colégio).
 Os livros e os cadernos deverão vir encapados com plástico adesivo transparente e etiquetados com o
nome completo do aluno e o ano que está cursando.
 O estojo, de uso individual, deverá permanecer na mochila do aluno, juntamente com os livros e
cadernos.
 Os uniformes de dança e futsal serão restritos a Educação Infantil.
 PROCON – telefone: 151.
OBS: Os uniformes serão vendidos exclusivamente dentro do Colégio.
Os livros didáticos e literários estarão à venda na escola através das editoras a partir do dia 27/11/2017.
“Escola e Família!
Juntos escrevemos
um futuro melhor!

Obrigada pela confiança!
Colégio Liceu

