LISTA DE MATERIAL - 2020
MINIMATERNAL
MATERIAIS 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 desenho A3 – Branco a partir de 140g/m² (Sugestão: Canson ou Faber Castell)
- 01 bloco de desenho A4 – Branco a partir de 140g/m² (Sugestão: Canson ou Faber Castell)
- 01 bloco criativo colorido A4 – 8 ou 21 cores (Meninos)
- 01 bloco Ecocores textura visual - 180g/m² – 7 cores – 3 estampas (Meninas)
- 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 pintura
- 01 cola colorida com 6 cores
- 01 tubo de cola branca 110 gramas
- 01 esponja com furos grandes
- 01 foto da criança (10x15)
- 01 foto da criança (5x7)
- 01 lixa d´água fina (preta)
- 01 pano perfex
- 02 potes plásticos para guardar giz (tamanho pequeno)
- 01 rolinho para pintura (cabo comprido)
- 01 caixa de giz de cera com 6 cores (meu 1º giz de cera) Sugestão - Acrilex
- 01 folha de papel color set preta - 110g – 48x66cm
- 01 folha de EVA vermelha 600x400x2mm
- 01 rolo de fita dupla face – 18mm x 30m
- 01 tinta guache 250 ml – vermelha
- 01 tinta Acrílica 250 ml - Rosa
- 01 caixinha de tinta guache – 15 ml – 6 cores – Sugestão - Acrilex
- Retalhos de tecidos diversos (algodão , pelúcia , chita, feltro)
- 06 botões (grandes e coloridos)
- 06 botões (pequenos e coloridos)
- 01 bloco de acetato A4 (30 micras)

- 02 folhas de papel celofane (qualquer cor)
- 01 folha de papel crepom (rosa ou roxo)
- 08 pares de olhinhos articulados (18mm)
- 02 pratos descartáveis de papelão sem estampa (30 cm de diâmetro e sem cor)
- 01 caixa de giz pastel com 6 cores (Pentel)
- 01 bandeja de isopor
- 01 rolo de fita de cetim n° 02 – 10 mts (qualquer cor)- Meninas
- 01 rolo de fita de cetim n° 05 – 10 mts (qualquer cor)- Meninos

OBJETOS PESSOAIS 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) preferencialmente sem

canudo para facilitar na higienização.

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER TRAZIDOS TODA SEGUNDA-FEIRA
- 05 toalhinhas de mão
- 01 toalha para banho – Infantil
- 05 babadores
- 01 lençol de elástico e fronha
- 01 travesseiro (caso use)
- 01 cobertor

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER TRAZIDOS DIARIAMENTE NA MOCHILA
- 02 trocas de roupas para calor e frio (no mínimo)
- 01 tênis reserva

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- 2020
(Comprar somente o livro indicado ao seu filho)

Ana Luisa Kei
 Livro dos sentimentos
Autor: Todd Parr
Editora: Panda Books
ISBN: 8578881591
Daniel
 O Livro da mamãe
Autor: Todd Parr
Editora: Panda Books
ISBN: 8588948397
Jun
 O que tem dentro da sua fralda?
Autor: Guido Van Genechten
Editora: Brinque Book
ISBN: 9788574122854
Lauren Midori
 O balde das chupetas
Autora: Bia Hetzel
Editora: Brinque-Book
ISBN: 8574125482
Leo
 Assopre, ponha o curativo e sarou!
Autor: Berns Penners
Editora: Brinque-Book
ISBN: 8574125563

Leonardo Akio
 Gabriel já para o banho
Autor: IIan Breman
Editora: Brinque-Book
ISBN: 8574122769
Leticia
 Bem lá no alto
Autores: Susanne Straber, Julia Bussius
Editora: Companhia das Letrinhas
ISBN: 8574067199
Murilo
 Bruxa, bruxa, venha à minha festa
Autor: Arden Druce
Editora: Brinque-Book
ISBN: 8574121908
Otávio
 O que tem dentro da sua fralda
Autor: Guido Van Genechten
Editora: Brinque Book
ISBN: 8574122858
Paula Miwa
 Uma lagarta muito comilona
Autor: Eric Carle
Editora: Callis
ISBN: 8574167797
Vinicius Daiki
 Gildo e os amigos na escola
Autora: Silvana Rando
Editora: Brinque-Book
ISBN: 8574124869

