LISTA DE MATERIAL - 2019
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
-01 Bloco 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 (5x7)
-01 Foto 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 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
-Retalhos 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
-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). Trazer,
preferencialmente, copos sem canudo para facilitar na higienização.

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER TRAZIDOS À ESCOLA TODA SEGUNDA-FEIRA
- 05 Toalhinhas de mão
- 01 Toalha para banho – Infantil
- 05 Babadores
- Lençol de elástico 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- 2019
(Comprar somente o livro indicado ao seu filho)

Fernanda Kaori
 Cocô no trono
Autor: Benoit Charlat
Editora: Cia das Letrinhas
ISBN: 8574062693
Guilherme Tomio

 Mundo Bita- Trocando de roupa
Coleção: Minha primeira coleção
Editora: Carochinha Baby
ISBN: 97888593244193
Gustavo Jun

 O Livro da mamãe
Autor: Todd Parr
Editora: Panda Books
ISBN: 8588948397
Henrique Kenzo

 Mundo Bita- Animais da fazenda
Coleção: Minha primeira biblioteca
Editora: Carochinha baby
ISBN: 8593244068

Julia Naomi
 O melhor beijo do mundo
Autor: Joanna Walsh
Editora: Carochinha
ISBN: 9788593244100

Julia Naomi
 Salada de fruta
Editora: Carochinha baby
Coleção: Coleção salada de frutas
ISBN: 8566438671
Mili
 Os animais de estimação
Autor: Christophe Boncens
Editora: Jacarandá Editora
Coleção: Jacarandá Infantis e Juvenis N75
ISBN: 9898827823
Nicolas Kaito

 Mundo Bita- Hora de brincar
Coleção: Minha primeira biblioteca
Editora: Carochinha Baby
ISBN: 8593244068

 Gabriel já para o banho
Autor: LLan Brenman
Editora: Brinque Book
ISBN: 9788574122762
 O que tem dentro da sua fralda
Autor: Guido Van Genechten
Editora: Brinque Book
ISBN: 8574122858
 O livro dos sentimentos
Autor: Todd Parr
Editora: Panda Books
ISBN: 8578881591
 Mas papai...
Autor: Matieu Lavoie
Editora: Jujuba Editora
ISBN: 8561695439

