Lista de Material 2018 - Educação Infantil – Nível V – INTEGRAL
1 caixa de lápis de cor, triangular, gigante, 12 cores – tipo ECOGRIP JUMBO – FABER CASTELL;
1 caixa de giz de cera curton jumbo 15 cores – tipo FABER CASTELL;
1 jogo de caneta hidrográfica grossa jumbo – 12 cores (todas identificadas com o nome);
3 lápis Grafite JUMBO Triangular GripSm 1205U, tipo FABER CASTELL;
2 borrachas 20 tipo MERCUR;
1 apontador depósito p/ lápis triangular;
2 colas de bastão 40 gr tipo PRITT;
2 tubos pequenos de cola líquida, tipo TENAZ;
2 potes de tinta guache 250ml (um na cor laranja e outro na branca);
4 potes de massa p/ modelar SOFT 150 gr (cores variadas) tipo ACRILEX;
1 tesoura escolar sem ponta e de boa qualidade;
1 pasta polionda A4 na cor VERDE c/ alça;
1 bloco criativo 325x235mm 32 fls 120gr 6734 tipo ROMITEC;
1 bloco de papel Canson branco tamanho A4;
1 caderno de cartografia, pedagógico cartográfico, 40 folhas, 150 gramas, tipo TILIBRA KIDS;
2 cadernos de linguagem pedagógico, (c/ pauta, brochura e capa dura), 40 folhas tipo TILIBRA KIDS;
2 cadernos quadriculados 1,0 x 1,0 pedagógico, 40 folhas, tipo TILIBRA KIDS;
1 estojo para lápis com duas divisões;
1 jogo pedagógico adequado à idade;
1 livro de literatura infantil adequado à idade;
2 gibis;
2 revistas para recorte.
MATERIAIS DE HIGIENE:
3 caixas de lenço de papel;
3 pacotes de lenço umedecido;
2 escovas de dente EXTRA MACIA com protetor de cerdas (uma por semestre);
1 tubo de creme dental infantil;
1 toalhinha (nome marcado). Por favor, não mandar toalha de rosto;
1 escova de cabelo ou pente;
1 par de chinelos, identificado com o nome da criança;
1 guardanapo de tecido no tamanho 30 x 40 cm para uso diário no lanche (nome marcado).
1 travesseiro pequeno com fronha (identificado);
1 cobertor pequeno (identificado).
1 garrafa para água.
* Materiais de higiene serão solicitados para reposição, se necessário.
LIVRO DIDÁTICO:
1. Educação Infantil – 5 Anos (livro 1 e 2) e Ensino Religioso – Editora: Rede Católica de Educação. Vendido somente na escola.
2. Inglês – GUMDROPS 2 – De Rebecca Lee Williams – Editora Richmond – edição 2014.
MUITO IMPORTANTE:
1. Todos os livros e cadernos deverão vir etiquetados e encapados com plástico na cor VERDE.
2. 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.
3. As crianças deverão vir devidamente uniformizadas, diariamente.
4. O penal com material, não irá para casa nos dias de lição de casa. A criança deverá ter outro conjunto de material em casa.
5. Respeitar as medidas indicadas para os cadernos, lápis, pastas etc., pois tais indicações têm motivação pedagógica.
6. Entregar todo o material no dia da primeira reunião de pais com a professora regente.
7. Trazer na 1ª semana de aula o ATESTADO MÉDICO para a aula de natação.
OBS.: A agenda será fornecida pela escola, no início do ano letivo.

