LISTA DE MATERIAIS – 2015
MATERNAL I - EDUCAÇÃO INFANTIL
QUANT.

MATERIAL

02

Vidros de brilho (cola)

01

Pacote de EVA (grande)

02

Pacotes de colheres descartáveis (pequena)

01

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

02

Caixa de massa de modelar de amido com 12 cores

01

Cola branca (tubo)

03

Vidros de glíter

02

Rolos de fita crepe (grande)

04

Folhas de papel pardo

03

Cartolina branca

01

Vidro de tinta guache (preto)

01

Bola comum (tamanho futebol)

01

Copo com tampa (com nome)

01

Toalha personalizada para lanche

01

Esponja macia

01

Brinquedo (boneca, carrinho, panelinha...)

01

Brinquedo de encaixe (grande)

01

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

01

Livro de Literatura Infantil adequado para faixa etária (pano ou banho)

PARADIDÁTICOS
Será pedido, no decorrer do ano letivo, outro livro de literatura indicado pela professora (livro adotado
na Feira do Livro Granbery).
OBSERVAÇÕES:
•
O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
•
Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a).
•
Não substituir os materiais por outros.
•
Os materiais deverão ser entregues no dia 06/02/2015 para a professora.
•
Os materiais de consumo rápido deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem acabando.
→ Início das aulas: 03/02/2015

LISTA DE MATERIAIS – 2015
MATERNAL II - EDUCAÇÃO INFANTIL
QUANT.

MATERIAL

03

Pacotes de EVA

02

Rolos de durex colorido

04

Lixas d’água (2 marrons, 2 vermelhas)

05

Vidros de brilho cola (dourado, prata, azul, verde, vermelho)

30

Folhas de papel ofício A4 colorido

01

Folha de papel pardo

01

Jogo de canudo flexível grosso (40 unidades)

01

Pacote de Kit Card (comum)

02

Pacotes de forminha de margarida

02

Folhas de papel camurça

04

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

02

Pacotes de colheres descartáveis

02

Rolos de fita crepe (grossa)

02

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

02

Potes grandes de tinta guache (vermelho e verde)

02

Tubos de cola branca
Revistas usadas

100

Folhas de ofício duplo

01

Bola comum (tamanho futebol)

01

Caixa de gizão de cera (12 cores)

01

Jogo de pincel atômico (12 cores)

01

Caixa de lápis de cor gigante Jumbo (12 cores) – com apontador

03

Caixa de massa de amido para modelar (12 cores)

01

Pincel ref. 805 – nº 18 ou nº 16

01

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

01

Copo com tampa

01

Toalha personalizada para lanche

LIVRO
01
Livro de Literatura Infantil adequado para faixa etária
PARADIDÁTICO
Será pedido, no decorrer do ano letivo, outro livro de literatura indicado pela professora (livro
adotado na Feira do Livro Granbery).

LISTA DE MATERIAIS – 2015
•
•
•
•
•

OBSERVAÇÕES:
O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a).
Não substituir os materiais por outros.
Os materiais deverão ser entregues no dia 06/02/2015 para a professora.
Os materiais de consumo rápido deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem acabando.

→ Início das aulas: 03/02/2015

LISTA DE MATERIAIS – 2015
MATERNAL III - EDUCAÇÃO INFANTIL
QUANT.

MATERIAL

01

Pacote de EVA colorido (folhas grandes)

50

Folhas de papel ofício duplo

02

Pacotes de Imaginative Papel 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

Pacote de forminha margarida (não substituir)

03

Folhas de papel camurça (amarelo, vermelho e azul)

02

Folhas de papel pardo

03

Folhas de colorset (vermelha, amarela e azul)

05

Colas coloridas

01

Fita dupla face

03

Fitas crepe grossa

03

Folhas de papel crepom (amarelo, azul e vermelho)

02

Rolos de durex colorido

01

Caderno Brochurão grande sem pauta capa dura (50 folhas)

05

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

01

Caixa de lápis de cor com 12 unidades (gigante estampado)

01

Caixa grande de gizão de cera (12 cores)

02

Jogos de pincel atômico (12 cores)

06

Caixas de massa de amido para modelar (12 unidades)

05

Caixas de lenços umedecidos para higiene da criança

03

Vidros de cola branca

02

Vidros de guache de 250ml (Azul e Laranja)

01

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

01

Bola comum (tamanho futebol)

01

Pincel grosso

01

Brinquedo pedagógico (sugestão: brinquedos de madeira)

01

Pacote de colher de plástico

01

LIVRO
Livro de Literatura Infantil adequado para faixa etária (com capa dura e não encapar)

PARADIDÁTICO
Será pedido, no decorrer do ano letivo, outro livro de literatura indicado pela professora (livro adotado
na Feira do Livro Granbery).

OBSERVAÇÕES:
•
O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
•
Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a).
•
Os cadernos deverão estar encapados com plástico xadrez verde.
•
Não substituir os materiais por outros.
•
Os materiais deverão ser entregues no dia 06/02/2015 para a professora.
•
Os materiais de consumo rápido deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem acabando.
→ Início das aulas: 03/02/2015

LISTA DE MATERIAIS – 2015
1º PERÍÓDO - EDUCAÇÃO INFANTIL
QUANT.

MATERIAL

300

Folhas de papel sulfite A4 – branco

200

Folhas de papel A4 - colorido

01

Papel crepom (cor viva)

01

Papel camurça (folha)

01

Folha colorset colorida

01

Pacote de Paper Cil (cores fortes)

03

Placas de EVA 40x48 (cor da pele ou amarela)

01

Brinquedo (carrinho, boneca, panelinha...)

02

Rolos de durex colorido

02

Rolos de fita crepe larga

05

Tubos de cola colorida

01

Pacote de palito de picolé colorido

01

Revista usada (com figuras)

01

Meada de linha (opções preta ou vermelha ou amarela)

01

Pacote de forminha tipo margarida (cor viva)

01

Vidro de tinta guache de 250ml (branco ou marrom)

02

Cadernos brochurão sem pauta - capa dura

01

Pasta polionda amarela com alça

03

Lixas d’água

01

Caixa grande de gizão de cera (12 cores)

04

Caixas de massa de amido para modelar (12 unidades)

05

Envelopes papel pardo 31 cm x 41 cm (não substituir)

05

Lápis preto nº 2

01

Tesoura pequena sem ponta

02

Jogos de hidrocor grossa (12 cores)

01

Caixas de lápis de cor gigante com apontador correspondente

02

Borrachas

04

Tubos de cola branca

01

Estojo para tarefa de casa: 1 caixa de lápis de cor, 1 lápis preto e 1 borracha

01

Garrafinha de água

01

Brinquedo pedagógico (exceto EVA)

01

Pacote de lenço umedecido.

01

LIVRO
Livro de Literatura Infantil adequado para faixa etária (capa dura).

PARADIDÁTICO
Será pedido, no decorrer do ano letivo, outro livro de literatura indicado pela professora (livro
adotado na Feira do Livro Granbery).
OBSERVAÇÕES:
•
•

O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.

•
•
•
•

Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico xadrez amarelo.
Não substituir os materiais por outros.
Os materiais deverão ser entregues no dia 06/02/2015 para a professora.
Os materiais de consumo rápido deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem acabando.

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a).

→ Início das aulas: 03/02/2015

LISTA DE MATERIAIS – 2015
2º PERÍODO - EDUCAÇÃO INFANTIL
QUANT.

MATERIAL

300

Folhas de papel sulfite A4 – branco

01

Revista em quadrinho

01

Canetas para tecido

02

Papel celofone variado

01

Papel cartão

01

Folha colorset

200

Folhas de papel oficio colorido

02

Rolos de fita crepe ( larga 5 cm)

01

Folha papel de presente

02

Vidros de gliter

02

Vidros de brilho cola

01

Pacote de palito de picolé colorido

01

Pacote de forminha

01

Pacote de colher descartável

01

Durex largo

02

Folhas de papel laminado

01

Caixa de giz de cera ( grosso)

01

Vidro de tinta para tecido

01

Pacote Extra Paper Cil

02

Pacote de EVA (folha grande)

02

Lixas d’água

01

Rolo de fita metaloide

02

Revistas usada (com figuras)

01

Metro de brim cru

03

Folhas de papel pardo

04

Caixas de massa de amido para modelar (12 unidades)

05

Envelopes papel pardo 31 cm x 41 cm

01

Jogo de hidrocor grossa (12 cores)

04

Tubos de cola branca

01

Vidro de tinta guache

01

Pasta polionda vermelha com alça

02

Lápis preto nª 2

02

Cadernos brochurão sem pauta

01

Borracha branca pequena

01

Apontador

01

Estojo grande

01

Tesoura pequena sem ponta

01

Brinquedo pedagógico (faixa etária 5/6 anos)

01

Caixa de lápis de cor (12 cores)

01
01

LIVRO
Livro de Literatura Infantil adequado para faixa etária
Faces Student’s Book 2 - Jeanne Perret – Ed. Macmillan

PARADIDÁTICO
Será pedido, no decorrer do ano letivo, outro livro de literatura indicado pela professora (livro
adotado na Feira do Livro Granbery).
OBSERVAÇÕES:
• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
• Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a).
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico xadrez vermelho.
• Não substituir os materiais por outros.
• Os materiais deverão ser entregues no dia 06/02/2015 para a professora.
• Os materiais de consumo rápido deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem
acabando.
• A cada bimestre será solicitado material específico para o desenvolvimento dos projetos.
→ Início das aulas: 03/02/2015

