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LISTA MATERIAL – MATERNAL I – 2018
ARTGOS DE PAPELARIA
- 01 caderno (60 folhas - sem pautas)
- 01 bloco de papel Canson (colorido)
- 02 caixas de massa de modelar (cx 12 unidades)
- 01 caixas de cola colorida com 6 cores
- 01 caixa de gizão de cera triangular (12 unidades)
- 02 folhas de papel pardo
- 03 folhas de EVA fina 45x90 (marrom)
- 01 folha de EVA glitter
- 01 caixa de tinta relevo dimensional (6 unidades)
- 02 tubos de cola branca – 90g
- 01 potes de tinta guache 250ml (verde, amarelo, azul, marrom ou vermelho)
- 01 bloco A3 63 g/m² (50 folhas)
- 01novelo de lã (amarelo)
- 01 caixa de lápis de cor jumbo (12 unidades)
- 02 folhas de color set (colorido)
- 03 metros de TNT (verde água)
- 01 pacote de sulfite A4 (amarelo)
ARTIGOS DIVERSOS
- 02 revistas para recorte
- 01 lixa d’água nº 01
- 01 jogo pedagógico
* sugestões: bloco pedagógico Zoológico (Xalingo), blocos de montar ligue números- 144 peças, jacaré junior
(Calista), encaixe formas geométricas madeira, quebra cabeça madeira 6 peças, locomotiva animada (Calista),
jogo da memória animais 24 peças (Xalingo)

- 01 livro literatura infantil

* sugestões: Incríveis Dinossauros (Ciranda Cultural), Rei Leão Clássico (Ciranda Cultural), Bela e a Fera
Clássico (Ciranda Cultural), A Fazenda pop-up para Brincar (Ciranda Cultural), Cinderela Clássico (Ciranda
Cultural), Grande Fazenda Conte até 10 (Ciranda Cultural), Fazenda Animada (Ciranda Cultural), Sorria,
Jacaré, Sorria! (Ciranda Cultural), Brincando na Fazenda (Ciranda Cultural), Brincadeiras de sol e mar (Flávio
Paiva), Brinquei na pracinha (Editora Autêntica – Sônia Junqueira), Brinquei com o passado (Editora Biruta),
Leilão de jardim (Cecília Meireles), A caixa de pandora (Cláudio Martins).

- 01 brinquedo

* sugestões boneca, carrinho, jogo de panelinha, fogãozinho, caminhão, trator, carrinho de boneca, etc.

KIT HIGIENE PERSONALIZADO (SERÁ TRANSPORTADO NA MOCHILA)
-01 lenço umedecido (se usar)
-01 copo com tampa
-01 pomada contra assadura (se usar)
-01 necessaire contendo 01 pasta de dente, 01 escova de dente infantil e 01 toalha de mão.

Início das aulas: 1º de fevereiro
ATENÇÃO: todo o material deverá ser identificado com o nome completo da criança e entregue na
Escola. As professoras estarão de plantão nos dias 30 e 31 de janeiro de 2018, das 13:00 às 17:00
horas.

