LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2018 – 1º PERÍODO
MATERIAIS DE USO PESSOAL
 01 Pasta ou mochilete
 01 Pasta de papel (com aba e elástico) para atividades em folhas
 1 Bolsinha com 2 repartições, contendo: 01 caixa de lápis de
cor 24 cores; 04 lápis pretos nº2; 01 apontador e 02 borrachas
 03 Cadernos brochurão sem pauta / grande / capa dura /
encapado – 96 fls
 02 Blocos de desenho 50 folhas (tamanho A3 branco)
 01 Caixa de gizão de cera
 01 Tesoura sem ponta (com o nome gravado)
 01 Pincel para pintura nº 16 (cerdas grossas)
 02 Vidros de cola branca
 01 Copo ou uma garrafinha para beber água
 01 Necessaire contendo: 01 escova de dente (tampa / infantil),
 01 Toalhinha de rosto. Esse material deverá permanecer dentro
na mochila e reposto e higienizado sempre que necessário.
 01 par de roupas (blusa, short, cueca ou calcinha) e uma
toalha (permanecer sempre na mochila)
 01 Pacote de papel filipinho de cor fluorescente
 01 Pacote de papel color plus
 01 Pacote de papel chamequinho colorido
 01 Folha de papel cartão
 01 Folha de papel colorset
 01 Folha de papel AP
 01 Folha de EVA com brilho (glíter)
 01 Folha de EVA (estampado)
 01 Folha de EVA
 01 Metro de papel contact
 01 Metro de TNT
 01 Rolo de durex colorido
 01 Cola colorida com glíter
 01 Pacote de lantejoula pequeno (qualquer cor)
 01 Pacote de glíter (qualquer cor)
 Tinta temperada guache com 6 cores
 01 Jogo Pedagógico de acordo com a faixa etária da criança para
atividades na Brinquedoteca
 01 Livro de literatura (usado) para ficar na escola
 01 Caixa organizadora (recipiente plástico em formato retangular
tamanho grande) para organização do material individual.
 02 Caixas de massinha (12 cores)
 1 Pacote de palito de churrasco (sem ponta)

04 LIVROS DE LITERATURA INFANTIL
1º Bimestre: Flicts – Autor: Ziraldo – Editora Melhoramentos.
2º Bimestre: Ou isto ou aquilo – Autora: Cecília Meireles – Editora: Nova Fronteira.
3º Bimestre: Bicho Lógico – autora: Paula Taitelbaum – Editora PIU.
4º Bimestre: Aperte Aqui – Autor: Herve’Tullet – Editora: Ática.
Obs. Todo material e livros deverão estar com etiquetas informando: o nome e a turma da
criança. Solicitamos, também, a identificação do nome da criança no uniforme, para nos ajudar
em caso de perda ou troca.

