LISTA DE MATERIAL - 2018
MINIMATERNAL
MATERIAL DE USO DIÁRIO:
- 01 Agenda escolar do colégio (será entregue no primeiro dia de aula pela professora da
classe)
-01 Pincel Largo (chato e macio) nº 18 ou nº 16
-01 bloco de papel canson A3 – branco a partir de 140g/m²
-02 Blocos de papel canson A4 – 140g/m²
-01 Saco plástico para roupa suja
-01 Caixa plástica para materiais – medida 380x265x118mm (Sugestão: Plasútil)
-01 Camiseta dois números maiores para utilizar como avental de pinturas
-01 Cola bastão de 40gr
-01 Cola Colorida com 6 cores (Sugestão: Faber Castell)
-01 Esponja com furos grandes
-01 Foto da criança (10x15)
-01 Foto da criança (5x7)
-01 Foto do papai e da mamãe (5x7)
-01 Lixa d´ água fina (preta)
-01 Pano perfex
-Massa para modelar 140gr com 3 cores (Sugestão: Utiguti)
-2 Potes plásticos para guardar giz (tamanho pequeno)
-01 Rolinho para pintura (cabo comprido)
-01 Caixa de giz de cera com 6 ou 12 cores (meu 1º giz de cera) Sugestão - Acrilex
-01 Bloco ecocores 110g 235x325mm com 21 cores sortidas (Sugestão: Novaprint) – meninos
-01 Bloco ecocores 110g 235x325mm decorado (Sugestão: Novaprint) - meninas
-01 Bloco ecocores A4 – 75g/m² - 210x297mm 8 cores vivas - 32fls. (Sugestão: Novaprint)
-01 folha de papel color set 20 fls. - 110g – 48x66cm (qualquer cor)
-01 folha de EVA 600x400x2mm (qualquer cor)
-01 Tinta guache 250 ml – amarela
-01 Tinta acrílica 250 ml – vermelha
-Retalho de tecido
-06 Botões (grandes e coloridos)
-02 Colas brancas 100mL
-02 Bandejas de isopor
-01 CD usado
-01 pacote de algodão – meninos
-01 pacote de palito de sorvete
-01 pacote de palito de churrasco – meninas
-12 pregadores de madeira

-Glitter escolar com 6 cores sortidas
-02 rolos de fita crepe grossa (3m)
-01 rolo de fita crepe fina (3m)
-02 pratos descartáveis de papelão sem estampa (30cm de diâmetro e sem cor)
-01 vaso pequeno de plástico
-08 pares de olhinhos articulados - (18mm).
-01 caixa de giz pastel com 6 cores (Pentel)
-01 copo térmico de isopor de 180ml
-02 bolinhas de isopor com 40mm

MATERIAIS DE USO DIÁRIO
- Nécessaire
- Escova de Dente
- Creme Dental
- Fraldas descartáveis (pacote)
- Lenços umedecidos (pacote)
- Shampoo/Condicionador
- Sabonete com saboneteira
- Pomada para assadura
- 02 Copos plásticos – de transição (um para água e o outro para suco)

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER TRAZIDOS À ESCOLA TODA SEGUNDA-FEIRA
- 05 Toalhinhas de mão
- 01 Toalhas para banho – Infantil
- 05 Babadores
- Lençol e fronha
- Travesseiro (caso use)
- Cobertor

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER TRAZIDOS DIARIAMENTE NA MOCHILA
- 02 Trocas de roupas calor e frio (mínimo)
- Tênis / Sandália

Educação Física
-Bermuda / Shorts
-Camiseta
-Tênis
-Elásticos para prender o cabelo – meninas
OBS:


Colocar nome em todos os materiais, exceto no crayon e giz de cera, pois será de uso
comunitário.




As toalhinhas de mão e babadores irão para casa todos os dias, e o jogo de
toalhinhas deverão retornar para a escola todas as segundas-feiras.
Caso haja necessidade de algum material extra, pediremos em Agosto.

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL- 2018
(Comprar somente o livro indicado ao seu filho)

Beatriz Ayumi Gyotoku
 1,2,3 Circo
Autor: Guido Van Genechten
Editora: Positivo - Paradidáticos
ISBN:8538591649
Beatriz Fernandez Ohara
 Pertinho de você
Autor: Annette Aubrey
Editora: Girassol
ISBN: 9788539402960
Beatriz Kaori Horie
 Vamos brincar, Sr. Croc!
Autor: Jô Lodge
Bryan Hiro Yoshizumi
 Mas papai...
Autor: Mathieu Lavoie
Editora: Jujuba
ISBN: 9788561695439
Camila Mika Gyotoku
 Do que eu gosto em mim?
Autor: Reader’s Digest
Editora: Caramelo
ISBN: 9788573404357
Eduardo Yuji Hirota Saiki
 O que tem dentro da sua fralda?
Autor: Guido Van Genechten
Editora: Brinque Book
ISBN: 8574122858

Jun Hojo Migliano
 Cadê o meu ursinho?
Autor: Jez Alborough
Editora: Brinque Book
ISBN: 9788574121949
Margot Yuna Im
 O livro dorme
Autor: Vincent Bourgeau
Editora: SM
ISBN: 9788541807814
Nicolas Eiji Vasconcelos Shimizu
 Resgate Animal
Autor: Patrick George
Editora: Carochinha
ISBN: 9788566438772
Sofia Sakura Obuchi Neves
 Um abraço passo a passo
Autor: Tino Freitas
Editora: Panda Books
ISBN: 9788578886097

