LISTA DE MATERIAL – 2021
INFANTIL 5 - REGULAR
1.

LIVRO
–

1 livro de história, de acordo com a faixa etária (5 a 7 anos - com o nome do aluno, sem encapar).
Sugestões de editoras: Ática, Brinque-Book, Companhia das Letras, Difusão Cultural do Livro, FTD, Girassol,
Salamandra.

2.

JOGOS
QUEBRA-CABEÇA (ATÉ 50 PEÇAS)

3.

LIVRO DE INGLÊS
MY LITTLE ISLAND 3 – Workbook (ISBN – 9780132795463)

Leone Dyson
(Pearson Longman)

4. HIGIENE PESSOAL
02
01
01
5.

Escovas de dente
Garrafinha para água (squeeze)
Nécessaire para guardar a escova de dente

DIVERSOS
02
01
01
02
01
01
01
02
01
01
02
06
01
01
01
01
02
01
01
02
02

Apontadores com suporte (lixeira)
Baldinho para areia
Bloco criativo com 32 folhas
Borrachas brancas
Caderno de brochura (1/4) de capa dura (96 folhas)
Caderno de brochura capa dura (grande - 96 folhas)
Caixa de giz de cera (12 cores) triangular - curtom
Caixas de lápis de cor – 12 cores
Camiseta grande e usada (para proteção do uniforme nas atividades de pintura)
Estojo grande com três divisórias (para guardar lápis e canetinhas)
Estojos de canetas hidrocor grande - 12 cores
Lápis pretos nº 2
Pasta de elástico (fina) – azul
Pincel chato nº 14
Pote de 250 ml de tempera guache (cor: LARANJA)
Pote de massinha de modelar (à base de amido) – 500g (cor: LARANJA)
Revistas usadas, bem coloridas (para recortes)
Tela de pintura 18 cm x 24 cm (retangular)
Tesoura sem ponta, com o nome do aluno (não enviar tesouras com personagens)
Tubos de cola bastão – 40 gramas
Tubos de cola líquida - 90 gramas

6. OBSERVAÇÕES
Todo material e uniforme escolar deverá trazer o nome completo do aluno, de forma que não saia facilmente
(sugestão: caneta para retroprojetor ou caneta para tecido).
b) Enviar na mochila, diariamente, uma troca de uniforme.
a)

Obs.: O livro e os materiais excedentes, serão devolvidos ao aluno no final do ano.

LISTA DE MATERIAL – 2021
INFANTIL 5 – INTEGRAL E BILÍNGUE

1.

JOGOS
–

2.

1 jogo pedagógico (faixa etária de 5 a 6 anos).

DIVERSOS

01
01
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01
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01
01
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01

Batedor de pintura (espuma), nº 6
Bloco criativo com 32 folhas
Camiseta grande e usada (para proteção do uniforme nas atividades de pintura)
Pasta de elástico (fina) – azul
Pincel chato nº 14
Pote de 250 ml de tempera guache (cor: ROSA)
Pote de massinha de modelar (à base de amido) – 500g (cor: ROSA)
Rolinho de pintura (espuma), pequeno (nº5)
Tela de pintura 18 cm x 24 cm (retangular)
Tesoura sem ponta, com o nome do aluno (não enviar tesouras com personagens)
Tubo de cola líquida - 90 gramas
Tubo de cola bastão – 40 gramas
OBSERVAÇÃO
Todo material deverá trazer o nome completo do aluno.

