LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2018 – 2º PERÍODO
MATERIAIS DE USO PESSOAL
►02 cadernos brochurão com pauta/grande capa dura/
encapado- 96 fls.
►01 Caderno brochurão sem pauta/grande/capa dura/
Encapado – 96 fls
►01 bolsinha completa com duas repartições, contendo:
01 caixa de lápis de cor 24 cores, 03 lápis preto nº 2,
02 borrachas grandes, 01 apontador com reservatório
►01 caixa de gizão de cera (grosso)
►01 mochilete
►01 tesoura sem ponta (com nome gravado)
►02 vidros de cola branca (110g)
►01 vidro de cola neon
►01 copo ou uma garrafinha para água
►01 necessaire contendo:
01 toalhinha de rosto,
01 escova de dente (com tampa/infantil)
01 creme dental- Este material
deverá permanecer dentro da mochila, reposto e
higienizado sempre que necessário.
►01 muda de roupa e toalha de banho para emergências
( permanecer dentro da mochila)
►02 cartolinas (branca)
►02 folhas de papel colorset
►01 folha de papel AG
►01 pacote de filipinho colorido
►01 pacote de filipinho neon
►02 folhas de EVA (qualquer cor)
►01 folha de EVA com glíter (qualquer cor)
►02 Jogos Pedagógicos de acordo com a faixa etária da criança
para atividades na Brinquedoteca
►03 caixas de massinhas (12 cores)
►01 caixa organizadora grande (recipiente plástico em formato
retangular) para organização do material individual.
►01 livro de leitura para ficar em sala (em boas condições de uso)
►50 olhinhos móveis (tamanho 10)

04 LIVROS DE LITERATURA INFANTIL
1º bimestre: As coisas que a gente fala – Autora: Ruth Rocha – Editora: Saraiva.
2º bimestre: De todas as cores – Autor: Nye Ribeiro - Editora: Saraiva.
3º bimestre: Menina Bonita do Laço de Fita – Ana Maria Machado – Editora Ática
e Scipione
4º bimestre: A primavera da lagarta – Ruth Rocha – Editora Salamandra
Obs. Todo material e livros deverão estar com etiquetas informando: o nome e a
turma do aluno.
Solicitamos, também, a identificação do nome da criança no uniforme, para nos
ajudar em caso de perda ou troca.

