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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO AO ENSINO ASSISTENCIAL
EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO EFI
LISTA DE MATERIAIS DO INFANTIL IV -2022

(
OO CMDPII não recomenda a
aquisição de livros usados pois ao
longo do ano será necessário a chave
de acesso para acesso à plataforma e
realização do teste de proficiência.

) LIVRO DE INGLÊS

ISBN 9780995000216 – LEARN WITH DORA 1 COL DOM PEDRO II INFIV PK Learn English With Dora Explorer / 01 - Student Book + Little Scientist STARTER
O livro de inglês faz parte do programa de proficiência da Oxford adotado pela escola. Deve
ser comprado exclusivamente pelo código ISBN acima. A APAM firmou convênio com a
distribuidora e livraria SBS que permite a compra do livro com 20% de desconto e
parcelado através do link sbs.com.br/dompedro ou em uma das lojas SBS Brasília.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
( ) 01 pasta com 100 plásticos médio (Portfólio) (identificar).

( ) 01 caderno de desenho 96 folhas ( Arte ) (identificar).

( ) 03 cadernos brochuras grandes 48 folhas- capa dura identificar

( ) 01 pacote de blocos de montar ou bloquinhos de madeiras

( )01 caderno brochura grande 48 folhas- capa dura identificar

(brinquedo pedagógico).

( ) 01 tesoura sem ponta com o nome gravado

( ) 02 Cartolinas Preta.

( ) 01 caderno brochura grande 48 folhas- capa dura

( ) 01 papel plástico adesivo transparente 1m.

musicalização.(identificar).

( ) 01 brinquedo novo ou usado em bom estado para que as

( ) 01 pasta de grampo transparente para Hora do conto

crianças possam utilizar nas horas livres.

( ) 01 pasta com elástico fina transparente (identificar).

( ) 01 rolo de papel crepom

( ) 02 pacotes de balões ( um azul e outro amarelo nº 09 )

( ) 04 pregadores de roupa de madeira

( ) 01 bloco criativo (folhas tamanho 235mm X 325mm / 120g/m).

( ) 01 cartolinha estampada

( ) 01 bloco de desenho branco A4 branco 140 G/M2

OBSERVAÇÕES

( ) 01 bloco lummi papers-50 folhas
( ) 01 lancheira - 1º dia de aula (identificar).

A.

( ) 01 kit cara pintada 06 cores

A PRIMEIRA REUNIÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS NOVATOS
DOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO será dia 04/02/2022 e

( ) 01 caixa de etiquetas de bolinhas coloridas, não metalizadas,

ocorrerá das 7h30 às 8h30. Objetivo da reunião é explicar o

tamanho 12, caixa com 350 unidades
funcionamento da educação infantil. Na oportunidade serão

( ) 01 resma de papel ofício A4 - 500 folhas
( ) 01 pacote de palitos de picolé coloridos

apresentados os professores e monitores e tiradas quaisquer

( ) 02 tubos de cola branca 90g de boa qualidade

dúvidas que ainda tenham. Local será informado via página do

( ) 02 caixas de lápis de cor 12 cores de boa qualidade
CMDPII.

( ) 02 apontadores de boa qualidade
( ) 02 borrachas brancas de boa qualidade

B.

( ) 02 caixas de giz de cera grosso 12 cores de boa qualidade

A

entrega

de

Material

dos

alunos,

acontecerá

dia

04/02/2022. Horário das 09h às 11h e 13h30 às 17h30. Após

( ) 01 folha de lixa de parede - não muito grossa
esta data não será permitido entregar os materiais para a

( ) 05 lápis de escrever nº 2 de boa qualidade
( ) 02 potes de massa de modelar 500 gramas

professora regente de sala e sim a um outro profissional da Ed.

( )01 Avental plástico para manusear tintas (identificar).

Infantil

para conferência. NÃO RECEBEREMOS MATERIAL NO

( ) 02 folhas de EVA de cada cor ( amarelo, bege, rosa escuro , azul
HORÁRIO DA REUNIÃO.

claro, branco). Para confecção de lembrancinhas dos conteúdos
apresentados

C.

( ) 02 folhas de EVA com glitter de cada cor (vermelho, verde claro,
verde escuro e

branco

azul claro, preto ) para confecção de

lembrancinhas dos conteúdos apresentados
( ) 01 folha de Eva com plush branco

Início das aulas 08/02/2022 na Educação Infantil e 1º ano. (Não
haverá horário reduzido – horário normal).

