Lista de Material
Educação Infantil II (4 anos)

Inf. II
2020

Avisos Importantes
Obs.: As livrarias não possuem livros em estoque, por isso solicitamos que a encomenda seja feita, ainda neste
ano, para que a família entregue o material com pontualidade, no dia 27 de janeiro, visto que a ausência deste,
nessa data, prejudicará o nosso aluno e o andamento das aulas.
1 - Todos os materiais deverão ser entregues no dia 27 de janeiro de 2020, segunda-feira, das 13h às 17h, na sala de
aula. Trazer as etiquetas dos livros e pastas já prontas. Porém só colocá-las após a conferência da professora.
2 - Todo o material de uso pessoal deve estar identificado com o nome do(a) aluno(a).
3 - Alguns itens da lista têm indicações da marca. Isso se deve à qualidade do material, o que não impede que sejam
adquiridos produtos similares.
4 - Todo o material do ano anterior, que estiver em condições de uso, deve ser reaproveitado na lista de materiais.
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Identificar todo o material de uso pessoal com o nome e a turma da criança.
Lancheira
Necessaire contendo:
01 Escova de dente com protetor;
01 Creme dental;
01 Toalha de mão pequena;
01 Copo de plástico resistente.
Mochila (sem rodinhas) que acomode: uma troca de roupa (1 jogo de uniforme, cueca ou calcinha,
meia, um saquinho plástico para acomodar roupa suja).
Boneca ou carrinho (novos ou em bom estado)
Tesoura sem ponta (preferencialmente Tramontina ou Mundial) - para destro ou para canhoto
Pasta plástica, tipo maleta (A3, 50,5 cm x 35,5 cm x 3,5 cm, vermelha, com alça)
Caderno de cartografia capa dura com 100 folhas
Apontador para lápis de cor gigante
Borrachas macias brancas
Caixa de lápis de cor com 12 cores (preferencialmente Gigante Estampado)
Caixa de giz de cera grosso com 12 cores (preferencialmente Faber-Castell)
Estojo com zíper com duas divisórias
Lápis pretos triagulares gigantes
Almofada com capa (para facilitar a lavagem), com estampas infantis e do gosto da criança
Pote de sorvete vazio e limpo (tipo Kibon)
Livro Projeto Pensamento, Ação e Inteligência - 4 anos (Projeto PAI).
BASQUÉS, Marian. Edições SM (a cor da capa é laranja)
ISBN: 978-85-7675-211-0
Livro Interdisciplinar - "Estação Criança" - Educação Infantil
Volume 03 (Oralidade, Leitura e Escrita; Matemática; Natureza e Sociedade)
ISBN: 978-85-96-02296-5

Material de Uso Coletivo
Higiene
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Pacotes de lenço umedecido (para uso do aluno)
Caixa de lenço de papel descartável (para uso do aluno, deixar na mochila)

Materiais Diversos
Bloco de papel A3 com 32 folhas (Bloco criativo da Romitec)
01
Bloco de papel A4 com 32 folhas (Bloco criativo da Romitec)
01
Blocos de papel Canson A3, 20 folhas (cor creme)
03
Folhas de papel sulfite tamanho A4 (uso do aluno)
50
Caderno de cartografia (desenho) capa dura, com 100 folhas
01
Potes de massa de modelar Soft 500 gramas (preferencialmente Acrilex ou similar)
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Livro
Autoras
Editora
ISBN

Tubo de cola de 110 gramas (preferencialmente Tenaz ou similar)
Tubo de cola de 35 gramas (preferencialmente Tenaz ou similar)
Estojo de tinta pintura a dedo
Placas de e.v.a. - 2 mm - 50 cm x 40 cm (cores variadas)
Sacos plásticos tamanho A3 sem furo (armazenar as atividades dos alunos)
Sacos plásticos tamanho ofício sem furo (armazenar atividades dos alunos)
Porta chaves MDF cru 19x15 cm
Revistas usadas (para recorte)
Livros de literatura infantil para a biblioteca de classe, novo ou usado, em bom estado de
conservação e adequado à faixa etária
INGLÊS
BEBOP ACTIVITY BOOK-1
Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio
Macmilian
9780230452947

ARTE
FAVOR ENVIAR O MATERIAL DE ARTE EM UMA SACOLA SEPARADA:
IDENTIFICAR A SACOLA E TODOS OS MATERIAIS COM O NOME E A TURMA DA CRIANÇA.
01
Tela painel 30 cm x 30 cm
02
Tubos de cola branca, de 110 gramas
01
Giz de cera - Gizão 15 cores
04
Sacos plásticos tamanho ofício
01
Caixa de lápis de cor grande com 12 cores
02
Borrachas brancas e macias
01
Bloco de papel Canson A3, 20 folhas (branco)
01
Pote de guache azul 250 ml
01
Massinha de modelar SOFT 150g (cor livre escolha)
01
Camiseta usada, de tamanho maior do que o usado pela criança, para ser colocada sobre o uniforme

