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LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2018
EDUCAÇÃO INFANTIL – NIVEL I

Cadernos:
 1 bloco de desenho, com espiral, capa
dura, tamanho A4, com 48 folhas.
Organização:
 01 pasta de plástico tamanho A4.
 01 pasta pequena, aba larga para agenda
(transparente)
 1 pasta preta com 50 plásticos.
Material de pintura:
 01 camiseta manga longa com punho ou
elástico no final da manga, tamanho P
adulto para pintura.
 01 lixa preta nº 08.






01 caixa de tinta cor metálica (mínimo 06 cores)
01 tubo de cola bastão
01 fita adesiva colorida
01 cartela de adesivos de figurinhas.

Fotos para identificação de espaços e atividades:






04 fotos da criança (tamanho 7x5)
02 fotos da criança (tamanho 3x4)
01 foto da criança com o pai (tamanho 10x15)
01 foto da criança com a mãe (tamanho 10x15)
01 foto da criança com sua família (tamanho
10x15)
 01 foto da criança quando era bebê (tamanho
10x15).
Material de higiene – deixar sempre na mochila

Contagem e diversos:













01 tesoura de pontas arredondadas.
03 sacolas plásticas
05 saquinhos plásticos A4 (não identificar).
05 saquinhos plásticos A3 (não identificar).
01 pote de massa de modelar Soft (500g)
50 folhas de desenho A4 coloridas (cores
fortes)
25 folhas de desenho A4 brancas
25 folhas A3 coloridas.
25 folhas A3 brancas.
20 botões sortidos
01 cola colorida 3D
01 cola gliter

 01 mochila com tamanho adequado, que caiba
uma pasta A4 dentro e espaço externo para
garrafinha.
 01 toalha/guardanapo com nome (para o lanche)
 01 garrafinha para água (acessível para a
utilização do estudante e com boa vedação)
 01 pacote de lenços umedecidos
Importante:
 Todo o material deve vir identificado com
 o nome do estudante.

Livros:
 Livro de literatura, referência para o trabalho no 16º Festival do livro para uso individual, que será
adquirido durante o primeiro trimestre;

Observações:

 Todo material e uniforme deverá ser identificado;
 Haverá atividade durante o ano em que utilizaremos fantasia, roupa de caipira, roupa de prenda ou
gaúcho.
 O uso do uniforme é obrigatório;
 Caso a criança tenha frequentado outra escola nos enviar uma cópia do parecer avaliativo desta.
Cobranças Via Doc:

Saco do Turno Integral (conforme retirada)
Março
Material para treino caligráfico
Abril

Agenda Escolar / Jogo Pedagógico

Maio

Presente Páscoa

Junho

Livro do 16º Festival / Pasta Portfólio

Julho

Presente Pai, Mãe e Avós

Agosto

Tela de MDF para trabalho manual

Outubro

Semana da criança

Dezembro

Lembrança de Natal

