LISTA DE MATERIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL III – 2017 (05 ANOS)
MATERIAL DO SISTEMA POSITIVO
Materiais identificados para ficar na Escola
1 estojo com lápis de escrever, borracha,
apontador, cola de bastão (grande);
1 estojo reserva (de tecido ou plástico);
1 tesoura redonda (com nome);
1 pasta plástica simples, transparente e com
elástico (com nome);
1 caixa de giz de cera (grosso - triangular);
1 conjunto de canetinha (ponta fina);
1 caixa de lápis de cor (12 cores - aquarela);
Obra “Que bicho está no verso”, de Adriano
Messias (a ser adquirido na escola);
Material sem identificação para ficar na Escola
200 folhas de sulfite 60, brancas;
50 folhas de sulfite 60, coloridas;
1 pacote folha colorida lumipaper;
2 folhas de papel celofane;
1 papel crepom colorido;
1 caixa de massa de modelar (SOFT);
1 rolo de fita adesiva (crepe parda);
15 plásticos para classificador (grosso e sem furo);
2 tubos de cola branca grande;
2 metros de TNT colorido;
1 bola de plástico colorida e média (Ed. Física);
3 tubos de cola 3D alto relevo;
1 cola glitter;
8 envelopes pardos tamanho ofício ;
1 pacote de lantejoulas grandes;
1 embalagem de lenço umedecido;
1 embalagem lenço de papel;
1 folha de EVA, tamanho cartolina lisa;
1 folha de EVA, tamanho cartolina estampada;
1 folha EVA, com glitter
4 potes de massinha de modelar 150 gr;
1 pacote de pratos descartáveis (Pequeno);
1 pote de tinta guache grande;
1 pincel tamanho 12;
1 foto do aluno (10x15;)
1 foto do aluno com o pai (10x15);
1 foto do aluno com a mãe (10x15);
2 folhas de celofane;
1 bloco A3 cores vivas 150 g/m (420mm x 297mm)
2 caneta para retroprojetor;
1 folha de papel camurça;
1 folha de papel micro ondulado;
1 folha de cartolina laminada prata ou dourada;
1 embalagem de cotonetes;
1 embalagem de palito de churrasco;

1 pacote de forminhas de docinhos;
3 lixas de fogão;
1 durex colorido;
1 creme dental branco para técnicas;
1 repelente para insetos;
1 pacote de balões tam 9;
1 cx de cola colorida;
20 botões grandes;
1 embalagem pequena de copos descartáveis;
5 m de fita de cetim tam 10;
1/2
m de algodão cru;
1m de tecido para patchwork;
1m papel contact transparente;
1 organizador plástico com tampa (8,6 l);
1 bola de isopor (média);
1 cola isopor (pequena);
2 rolhas;
12 prendedores de madeira;
1 jogo pedagógico ou fantoche;
1 livro literatura infantil;
1 conjunto de balde para areia.
Meninos:
1 cx têmpera guache fantasia metalic;
1 protetor solar.
Meninas:
1 creme dental todo branco para técnicas;
1 cx tinta confetti (arteen);
1 kit de brinquedos para massinha de modelar.
Projeto Autor Presente 2017:
Após o início do ano letivo 2017 será solicitada
uma obra literária referente ao “Projeto Autor
Presente”.
Importante:
Todo o material individual deverá vir com o nome do
aluno, inclusive os uniformes, os potes ou lancheiras.
Atenção: No dia 13/02/2017 haverá aula e entrega de
materiais a partir das 13h 30min e a saída será às 16h.
De 14 a 17, aula normal para os alunos, mas aqueles
que são novos na Escola e estiverem em fase de
adaptação poderão sair às 16h.
É OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME ESCOLAR
COMPLETO, DIARIAMENTE, INCLUSIVE O MOLETOM
COM EMBLEMA DA ESCOLA.

