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Lista de Materiais – Ano letivo 2018
MATERIAIS DIVERSOS
01 Agenda (1 dia por folha) datada, formato 135 x 200 cm
02 Folhas de EVA (1 laranja e 1 azul)
02 Folhas de EVA atoalhado
01 Folha de papel Color set (amarela)
02 Folhas de Papel crepom (verde)
02 Folhas de Papel de seda (rosa)
01 Folha de Papel camurça (rosa)
01 Cartolina laminada (vermelha)
01 Caderno de Cartografia grande s/ seda – 96 folhas
01 Bloco de papel 40 kg c/ 50 fls (branco)
01 Caixa de lápis de cor grande jumbo triangular – 12 cores
02 Lápis grafite triangular
01 Borracha macia, sem cheiro e grande
02 Tubos de cola líquida 110g
01 Tubo de cola bastão pequeno
01 Caixa de lápis giz de cera com 12 cores
01 Caixa de tinta pintura a dedo – 12 cores
01 Pincel chato nº 10
04 Caixas de massa de modelar 12 cores (consistência macia)
01 Estojo com zíper com 3 divisões
01 Tesoura sem ponta com nome gravado
02 Unidades de pano multiuso
01 Mochila grande (com uma troca de uniforme, um par de
100 Palitos de sorvete (azul)
chinelos e uma garrafa com nome)
01 Escova de dente com tampa, 01 creme dental infantil, 01
01 Caixa de fósforos com palitos
nécessaire, 01 toalha de mão com o nome do aluno
01 Livro de Literatura Infantil adequado à idade
01 Cola colorida com glitter (amarela)
(Sugestão de autora: Ruth Rocha)
01 Caixa organizadora de plástico com tampa 30x20x20cm (azul) 01 Revista para recorte
01 Bola de plástico (média)
01 Jogo de canetinhas ponta “vai e vem” com 12 cores
02 Rolos de fita crepe
01 Avental para pintura
01 Pacote de lantejoulas número 10 (vermelha)
01 Apontador com depósito para lápis jumbo triangular
01 Lancheira
01 Jogo de encaixe tipo Lego
01 Jogo de quebra-cabeça (jogo fácil)
01 Pacote de algodão (pequeno)
10 Botões de roupas (todos da mesma cor – tamanho grande)
01 Estojo de zíper pequeno, para lápis, borracha e apontador
01 Rolo de durex colorido (verde)
01 Rolo de durex transparente
01 Pasta plástica com grampos (azul)
05 Plásticos com furos
01 Vasilha pequena com tampa (p/ guardar a massa de modelar) 01 Rolo pequeno de lastex
Meninas: Kit feirinha (frutas, balança, etc)
01 Pacote de papel colorido A4 color set
Meninos: Kit animais da fazenda
Obs. Constar o nome do aluno em canetinhas, lápis e lápis giz de cera (individualmente).

LIVROS DIDÁTICOS
Autor(es)

Título

Editora

Vai Começar a Brincadeira – 1 Língua Portuguesa
ISBN 7898592138170

Margareth Presser e Junia La Scala

FTD

Vai Começar a Brincadeira – 1 Matemática
ISBN 7898592138163

Margareth Presser e Junia La Scala

FTD

Vai Começar a Brincadeira – 1 Natureza e Sociedade
ISBN 7898592138187

Margareth Presser e Junia La Scala

FTD

Atenção:
Para melhor organização e acolhida do(a) seu(sua) filho(a), no início do ano letivo, o material escolar deverá ser entregue no dia
19/01/2018:
- alunos da manhã: das 8h às 11h.
- alunos da tarde: das 14h às 17h.

UNIFORME
- Para alunos novos o uniforme será exigido a partir de 20 de fevereiro de 2018.
- Os alunos que já dispõem do uniforme deverão vir uniformizados a partir de 22 de janeiro de 2018 (Início das aulas).
Obs: As Editoras FTD, Moderna e Saraiva, venderão os livros na escola nos dias, 18 e 19 de Dezembro e 15 e 16 de Janeiro,
das 9h às 13h e das 14h às 17h.

OBS: Colocar NOME em todo o material e uniforme.

