Lista de Material 2018 - Educação Infantil – 1º ano – INTEGRAL
1 caderno quadriculado pedagógico KIDS, espiral, 1,0 x 1,0, 96 folhas; tipo TILIBRA KIDS
2 cadernos de linguagem, 96 folhas, espiral, capa dura; tipo TILIBRA KIDS
1 caderno de cartografia com margem, grande, 48 folhas;
1 bloco criativo 120 gr 6734, ROMITEC, 32 folhas;
1 bloco Canson, branco A4;
2 potes de massinha, tipo ACRILEX – 500 gr
1 caixa com 6 cores de tinta guache tipo ACRILEX;
4 lápis preto nº 2;
1 tesoura escolar sem ponta, de boa qualidade;
1 caixa de lápis de cor, 24 cores FABER CASTELL;
1 caixa de giz de cera 12 cores;
1 jogo de caneta hidrográfica grossa jumbo – 12 cores (todas identificadas com o nome);
1 estojo para lápis com três divisões;
3 borrachas brancas macias;
2 apontadores com depósito;
1 régua acrílica 20 cm;
2 colas bastão 40gr;
2 tubos pequenos de cola líquida, tipo TENAZ;
2 gibis;
2 revistas para recorte;
1 estojo para lápis com duas divisões;
1 estojo para lápis com duas divisões;
2 livros de literatura infantil (serão solicitados no início de cada semestre);
1 tela para pintura pequena;
1 toalha de lavabo com nome.
1 garrafa para água.
1 escova de dente;
1 creme dental.
LIVROS DIDÁTICOS:
PORTUGUÊS / MATEMÁTICA / HISTÓRIA / GEOGRAFIA / CIÊNCIAS / ENSINO RELIGIOSO: Coleção da Rede Católica de Educação – 1º Ano do
Ensino Fundamental. Vendido somente na escola.
INGLÊS – KIDS WEB 1 – Second Edition 2014 – Editora Richmond.
Caligrafia MARCHA CRIANÇA -1º Ano do Ensino Fundamental – Editora Scipione
MUITO IMPORTANTE:
1) Trazer na 1ª semana de aula o ATESTADO MÉDICO para a aula de natação.
2) Todos os livros e cadernos deverão vir etiquetados e encapados com plástico na cor AZUL – EXCETO O LIVRO DE INGLÊS QUE DEVERÁ SER
ENCAPADO COM PLÁSTICO TRANSPARENTE.
3) Todos os demais itens do material do seu filho deverão vir etiquetados com o nome da criança, de forma legível e bem visível, inclusive o
uniforme.
4) As crianças deverão vir devidamente uniformizadas, diariamente.
5) É obrigatório o uso do tênis.
OBS.: A agenda será fornecida pela escola, no início do ano letivo.

