Lista de Material Didático – Ano 2019
Turma: Infantil I


MATERIAL DE USO PESSOAL (o aluno deve trazer todos os dias)
 ATENÇÃO: O aluno(a) desta turma só tomará banho em caso de
necessidade ou enquanto permanecer utilizando fralda.

- 01 sabonete líquido
- 01 perfume
- 01 shampoo
- 01 repelente
- 01 condicionador
- 01 escova de cabelo ou pente
- 01 escova de dente
- 01 pasta de dente
☛ Todos os objetos deverão estar marcados com nome e sobrenome do aluno.


MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
Quant.
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Descrição
Caixinhas de lenços faciais
Copo para água sem tampa e sem canudo (com nome
gravado)
Avental
Caderno de desenho, tamanho grande, 96 fls, com margem.
Crachá
Jogo educativo de peças grandes de madeira
Livrinho Infantil (Capa dura)
Pasta polionda de 2 cm, amarela
Pasta polionda de 6 cm, branca
Pincel chato nº. 24
Lápis grafite de madeira triangular
Borracha grande
Apontadores de lápis triangular
Rolo de espuma para pintura
Caixa de lápis de cor de madeira (12 cores)
Caixa de hidrocor grosso (12 cores)
Caixas de lápis de cera, com 12 cores distintas
Pasta classificadora de papelão vermelha
Tesoura sem ponta

 MATERIAL DE ARTES
Quant.
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Descrição
Pacotes de filipinho 120 g/m² (cores fortes)
Pacote de balão de festa Nº 07 (Azul)
Emborrachado folha grande 90cm x 1,80cm (Azul)
Cola para emborrachado
Cola de artesão
Tubos de cola branca
Tintura a dedo (caixas)
Metros de TNT (Azul)
Rolo de fita adesiva transparente 45 x 50 MTS
Rolo de fita banana
Potes de massa de modelar soft
Tela branca para pintura 25 x 25
Folha de papel guache azul
Folha de papel color set azul
Folha de papel crepom (Qualquer cor)

Os materiais devem ser entregues na secretaria a partir do dia 21/01/2019.
Todos os materiais deverão vir identificados com o nome do aluno.

LISTA DE LIVROS
 Coleção Vivenciando e Aprendendo 2 – SAS (Plataforma de Educação)




2 livros com abordagem interdisciplinar (Linguagem, Matemática e Natureza);
Suplementar Ciranda dos Livros;
Suplementar Desenho e Escrita;

# Coleção SAS (Adquirir na secretaria da escola)
Valor R$ 518,74 (Parcelado em até 10x no cartão de crédito)

