Lista de material de uso individual – ano letivo 2018

Infantil 5

Material de uso diário:
• kit escovação contendo: 01 escova de dente, 01 porta escova e 01 creme dental sem flúor (somente para crianças
que almoçam e/ou jantam na escola);
• 01 guardanapo de pano com nome;
• 01 copo de plástico para suco;
• 01 garrafinha para água;
• 01 toalha de mão.
Material que ficará na escola:
• 01 caderno de desenho Canson (Meu 1º Canson);
• 03 cadernos Alibombom capa azul (flexível - grampeada) 60 folhas, com margem;
• 01 tesoura sem ponta com o nome gravado (Tramontina, Mundial ou Maped);
• 02 colas brancas 90g;
• 06 lápis - 2B/nº 2 (Maped, BIC,Giotto,Tris ou Wopex);
• 01 borracha grande;
• 01 apontador com depósito (Faber-Castell ou Maped);
• 02 caixas de lápis de cor grande com 24 cores (Faber Castell, Giotto ou Maped);
• 02 caixas de giz de cera com 12 cores (Color Peps Maxi Maped ou Ecogiz de cera Faber-Castell);
• 02 caixas de massinha Acrilex Soft abelhinha 12 unidades (Acrilex Soft ou Giotto);
• 01 pincel Tigre redondo - nº04;
• 02 revistas usadas (Veja, Marie Claire, Cláudia, etc...);
• 02 revistinhas em quadrinhos (de personagens diferentes);
• 02 livros de Literatura para a biblioteca da sala. Títulos a serem enviados na primeira semana de aula.
• 01 bloco criativo de papel colorido 32 folhas - 325mm x 235mm - 120g/m² - Romitec/Canson;
• 01 pacote de folha colorset - tamanho A4 (cor a escolher);
• 02 jogos pedagógicos (sugestões: quebra-cabeça com 20 a 40 peças, bingo de letras e números, dama jogo da
velha e outros);
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 caixa de MDF Cru retangular com tampa solta 30cm x 20cm x 5cm (espessura fina);
• 01 alfabeto móvel maiúsculo em MDF;
• 01 pacote de papel decorado A4 folhas sortidas;
• 01 caixa de lápis de cor 12 cores (Inglês);
• 01 vidro de tinta PVA branca fosca para artesanato (100 ml);
• 01 caixa de tinta acrílica acrilex com 06 unidades;
• 10 folhas de papel 60kg, tamanho A4.
Material de Artes Livres: (Este material deve ser entregue diretamente a coordenação, em embalagem à parte,
devidamente identificado).
• 01 bloco criativo de papel colorido 32 folhas - 325mm x 235mm - 120 g/m² - Romitec/Canson;
• 01 caneta de retroprojetor 2.0;
• 01 pacote de lantejoulas grandes;
• 02 folhas de EVA com glitter (cor a escolher);
• 01 metro de malha vermelha.;
• 01 acessório de fantasia;
• 01 pote de glitter 100 g (cor a escolher).
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Livros didáticos:
• Linguagem Oral e Escrita: Educação Infantil 2 - Coleção Pessoinhas. Ruth Rocha e Anna Flora. Editora FTD. 1ª ed. 2010.
• Matemática: Educação Infantil 2 - Coleção Pessoinhas. Ruth Rocha e Anna Flora. Editora FTD. 1ª ed. 2010.
• Inglês: Super Safari 2 (de fevereiro a julho) / Super Safari 3 (de agosto a dezembro).
O material é fornecido pela distribuidora YNCA e será entregue para os alunos na primeira semana de aula.
O valor desse material (Super Safari 2) seguirá no boleto de março/2018. O (Super Safari 3) será entregue em
agosto/2018 e o valor seguirá no boleto em setembro/2018.
01 Livro literário em inglês
Turmas da manhã

•

Dottie and the dog show (Coleção Scholastic Reader - Level 2)

Turmas da tarde

•

A picnic surprise! (Coleção Macmillan children’s readers)

Sugestão  para compra dos livros literários de inglês:
SBS Livraria Internacional
(31) 3422-3040
www.sbs.com.br

OBS: Enviar itens pessoais da criança devidamente identificados com caneta retroprojetor preta.
Todas as marcas citadas são apenas sugestões.
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