LISTA DE MATERIAL – 2018
MATERNAL I - EDUCAÇÃO INFANTIL

QUANT.

MATERIAL

03

Folhas de EVA

01

Folha de EVA com gliter

04

Pacotes de colheres descartáveis (pequena)

01

Pacote de canudo flexível grosso

01

Caixa grande de gizão de cera (12 cores – meu primeiro giz)

02

Caixas de massa de modelar de amido com 12 cores

04

Tubos de cola colorida (vermelho, azul, amarelo e verde)

01

Cola branca GRANDE (tubo)

02

Potes de glíter

01

Rolo de fita crepe GROSSA (grande)

04

Folhas de papel pardo

03

Cartolinas brancas

01

Tinta para tecido

01

Caneta para tecido

02

Vidros de tinta guache GRANDE – 250ml (laranja e rosa)

03

Pacotes de colheres descartáveis para lanche individual

01

Metro de tecido cru

01

Pincel grosso (trincha)

01

Bola GRANDE (40cm)

01

Copo com tampa (com nome)

01

Esponja macia

02

Lixas

01

Revista

01

Brinquedo (boneca, carrinho, panelinha...) apropriado para a idade.

01

Brinquedo de encaixe (grande)

01

Brinquedo pedagógico de madeira (faixa etária 1 a 2 anos)

01

1 unidade de Jogo Americano emborrachado (azul) para a hora do intervalo

02

Pacotes de Kid Card (comum)

01

Jogo de canudos flexíveis (50 unidades) para a hora da merenda

01

CD

LIVROS PARADIDÁTICOS
Serão solicitados, no decorrer do ano letivo, um livro de literatura para o Cantinho da Leitura e um
livro para a Semana Literária e Cultural.

LISTA DE MATERIAL – 2018

OBSERVAÇÕES:





O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
Todo o material deverá ser etiquetado com o nome da criança.
Não substituir os materiais por outros.
Os materiais deverão ser entregues no dia 16/02/2018 para a professora.

→ Início das aulas: 05/02/2018
“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

LISTA DE MATERIAL – 2018
MATERNAL II - EDUCAÇÃO INFANTIL
QUANT.

MATERIAL

03

Folhas de EVA (grande)

02

Folhas de EVA com gliter

01

Rolo de durex colorido (cores primárias)

02

Lixas d’água

03

Tubos de brilho cola (opções: dourado, prata, azul, verde, vermelho)

05

Folhas de papel pardo

02

Pacotes de Kit Card (comum)

03

Pacotes de forminha de margarida

03

Folhas de papel camurça (azul, amarelo e vermelho)

03

Envelopes papel pardo 38cmx45cm (NÃO SUBSTITUIR O TAMANHO)

02

Rolos de fita crepe (grossa)

04

Tubos de cola colorida (vermelho, azul, amarelo e verde)

03

Potes grandes de tinta guache – 250ml (vermelho, preto e branco)

02

Tubos de cola branca (90g)

01

Folha de papel laminado

01

Rolo de papel crepom (cores primárias)

02

Folhas de papel colorset

01

Pacote de ofício duplo (100 folhas)

01

Tinta para tecido

01

Caixa de gizão de cera (12 cores)

01

Jogo de pincel atômico (12 cores)

04

Caixas de massa de amido para modelar (12 cores)

02

Esponjas

03

Pacotes de colheres descartáveis para lanche individual

01

Brinquedo (boneca, carrinho, panelinha...) apropriado para a faixa etária

01

Bola comum (tamanho futebol)

02

Brinquedos pedagógicos: um de madeira e um de plástico (faixa etária 2 a 3 anos)

01

Caneta para tecido

01

Metro de tecido cru algodão

01

CD

LIVROS PARADIDÁTICOS
Serão solicitados, no decorrer do ano letivo, um livro de literatura para o Cantinho da Leitura e um
livro para a Semana Literária e Cultural.

LISTA DE MATERIAL – 2018
OBSERVAÇÕES:





O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
Todo o material deverá ser etiquetado com o nome da criança.
Não substituir os materiais por outros.
Os materiais deverão ser entregues no dia 15/02/2018 para a professora.

→ Início das aulas: 05/02/2018

“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

LISTA DE MATERIAL – 2018
MATERNAL III - EDUCAÇÃO INFANTIL
QUANT.

MATERIAL

02

Follhas grandes de EVA (2 coloridas e 1 com glitter, exceto rosa ou lilás)

03

Pacotes de papel ofício duplo (A3) com 50 folhas

02

Pacotes de imaginative Paper ou Real Set Paper (não substituir)

06

Lixas d’água (3 pretas, 3 amarelas)

02

Pacotes de palitos de picolé (01 comum e 01 colorido)

02

Folhas de cartolina (branca)

04

Folhas de papel camurça (amarelo, vermelho, azul e verde)

03

Folhas de papel pardo

03

Folhas de papel cartão (vermelho, amarelo e azul)

03

Folhas de papel crepom (amarelo, azul e vermelho )

04

Envelopes papel pardo 38 cm x 45 cm (não substituir)

01

Caderno brochurão grande, sem pauta e capa dura (50 folhas)

01

Pacote de forminha margarida, exceto branca (não substituir)

02

Rolos de fita crepe

01

Caneta para tecido (qualquer cor)

05

Tubos de cola colorida

01

Tubo de cola glitter

01

Caixa de lápis de cor com 12 unidades (gigante estampado, com apontador correspondente)

01

Caixa grande de gizão de cera (12 cores)

01

Jogo de pincel atômico (12 cores)

04

Caixas de massa de amido para modelar (12 unidades)

02

Tubos de cola branca (90g)

03

Potes de tinta guache de 250 ml (vermelha, azul e amarela)

02

Revistas usadas, para recorte de gravuras

01

Brinquedo (boneca, carrinho, panelinha, bichinhos de plástico...)

01

Bola comum (tamanho futebol)

01

Brinquedo pedagógico (sugestão: blocos lógicos)

01

Pacote de colher de plástico para lanche individual

01

Pincel nº18 (não substituir)

01

Metro de tecido cru

01

1 unidade de Jogo Americano emborrachado (azul)

02

Rolos de fita metaloide (cores variadas)

PARADIDÁTICO
S de literatura para o Cantinho da Leitura e um
Serão solicitados, no decorrer do ano letivo, um livro
livro para a Semana Literária e Cultural.

OBSERVAÇÕES:






O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
Todo o material deverá ser etiquetado com o nome da criança.
Os cadernos deverão estar encapados com plástico transparente.
Não substituir os materiais por outros.
Os materiais deverão ser entregues no dia 09/02/2018 para a professora.

→ Início das aulas: 05/02/2018
“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

LISTA DE MATERIAL– 2018
1º PERÍÓDO - EDUCAÇÃO INFANTIL
QUANT.

MATERIAL

04

Folhas de papel crepom (amarelo, vermelho, azul e verde)

02

Pacotes de Paper Cil (cores fortes)

02

Folhas grandes de EVA com glitter

02

Folhas grandes de EVA (cores sortidas)

03

Folhas de papel pardo

01

Pincel nº 10

01

Rolo de fita crepe larga

05

Tubos de cola colorida

02

Pacotes de palito de picolé (1colorido e um 1 natural)

02

Revistas usadas (com figuras de animais, carros, pessoas)

03

Pacotes de forminha tipo margarida (laminada)

02

Tubos de tinta guache de 250ml (vermelho e verde)

02

Cadernos brochurão sem pauta - capa dura

03

Rolos de fita metaloide média (cores variadas)

02

Lixas d’água (3 amarelas nº 150 e 3 pretas nº 400)

02

Caixas grandes de gizão de cera (12 cores)

04

Caixas de massa de amido para modelar (12 unidades)

01

Pacote de papel sulfite A4 branco (100 folhas)

01

Pacote de papel A3 (100 folhas)

05

Envelopes papel pardo 38 cm x 45 cm (não substituir)

02

Lápis preto nº 2

01

Tesoura pequena sem ponta, com nome

02

Jogos de hidrocor grossa (12 cores)

01

Caixa de lápis de cor gigante com apontador correspondente

02

Brinquedos (carrinho, boneca, animais de plástico).

01

Bola comum (tamanho futebol)

04

Tubos de cola branca (90g)

01

Brinquedo pedagógico (exceto EVA)

01

Pacote de lenço umedecido para higiene pessoal

01

Pacote de colher descartável para lanche individual

½

Metro de algodão cru

½

Metro de algodão estampado (estampa infantil)

01

Agulha grossa sem ponta de plástico (7cm)

30cm

Talagarça grossa

01

Pacote de canudo grosso colorido para lanche individual

02

Folhas de colorset (estampado, listrado ou bolinha)

01

1 unidade de Jogo Americano emborrachado (amarelo)
LIVRO

01

Livro Ensino Religioso e ética Crer e Ser – Editora Cultural Cristã – Jardim I –
Educação Infantil

LIVROS PARADIDÁTICOS
Serão solicitados, noPARADIDÁTICO
decorrer do ano letivo, um livro de literatura para o Cantinho da Leitura e um
livro para a Semana Literária e Cultural.
OBSERVAÇÕES:







O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
Todo o material deverá ser etiquetado com o nome da criança.
Os cadernos deverão estar encapados com plástico transparente.
Não substituir os materiais por outros.
Os materiais deverão ser entregues no dia 08/02/2018 para a professora.
Os materiais de consumo rápido (lápis, borracha, apontador, etc.) deverão ser repostos pelos
responsáveis à medida que forem acabando.

→ Início das aulas: 05/02/2018
“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

LISTA DE MATERIAL – 2018
2º PERÍODO - EDUCAÇÃO INFANTIL
QUANT.

MATERIAL

10

Folhas de papel A3 - branco

02

Folhas de papel celofane (cores variadas)

04

Folhas de papel colorset (02 de cores variadas e 02 estampadas)

02

Folhas de papel crepom

02

Cartolinas brancas

03

Folhas de papel pardo

03

Pacotes Extra Paper Cil

01

Pacote de EVA (folha grande) com 05 folhas (cores variadas)

02

Folhas de EVA (01 estampada e 01 com glitter)

02

Revistas em quadrinho

02

Canetas para tecido (cores variadas)

02

Tubos de brilho cola

02

Tubos de cola colorida

01

Rolo de fita crepe (larga 5cm)

01

Rolo de durex largo (5cm)

01

Rolo de fita crepe (fina 2cm)

02

Rolos de fita metaloide média (cores variadas)

01

Pacote de forminha tipo margarida

01

Pacote de colher ou garfo descartável

01

Caixa de giz de cera (grosso) – 12 cores

03

Potes de tinta para tecido (cores variadas)

03

Pacotes de papel sulfite A4 – branco (100 folhas)

02

Pacotes de papel ofício colorido (100 folhas)

02

Pacotes de palito de picolé (01 colorido e 01 natural)

01

Pincel 815/10

02

Lixa d’água

02

Revistas usadas (com figuras)

01

Metro de brim cru

01

Metro de TNT colorido

01

Metro de feltro (cor livre)

03

Caixas de massa de amido para modelar (12 unidades)

05

Envelopes de papel pardo 31 cm x 41 cm (favor respeitar a medida)

02

Jogos de hidrocor grossa (12 cores)

04

Tubos de cola – 90g

02

Potes de tinta guache – 250ml (amarelo e azul)

01

Pacote de paetê (cor livre)

01

Pasta polionda vermelha com elástico

02

Lápis preto nº2

01

Borracha branca pequena

01

Apontador com reserva

01

Estojo grande

01

Tesoura sem ponta adequada para a criança

01

Brinquedo pedagógico (faixa etária 5/6 anos) exceto de EVA

02

Caixa de lápis de cor (12 cores)

02

Cadernos brochurão capa dura sem pauta

01

unidade de Jogo Americano emborrachado (vermelho)

LIVROS
01

CAPTAIN JACK 2 – Pupil’s Book With Multi – Rom And Stickers – Authors: Jill
Leighton and Sandie Mourão – ED. Macmillan

01

Ensino Religioso e ética Crer e Ser – Editora Cultura Cristã – Jardim II – Educação
Infantil

LIVROS PARADIDÁTICOS
PARADIDÁTICO
Serão solicitados, no decorrer
do ano letivo, um livro de literatura para o Cantinho da Leitura e um livro
para a Semana Literária e Cultural.
OBSERVAÇÕES:








O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
Todo o material deverá ser etiquetado com o nome criança.
Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico transparente.
Não substituir os materiais por outros.
Os materiais de consumo rápido (lápis, borracha, apontador, etc.) deverão ser repostos pelos
responsáveis à medida que forem acabando.
Os materiais deverão ser entregues no dia 07/02/2018 para a professora.
A cada bimestre será solicitado material específico para o desenvolvimento dos projetos.

→ Início das aulas: 05/02/2018
“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

