Lista de Materiais 2018
Agrupamento de 03 anos – Educação Infantil
Observações: Todos os materiais deverão conter o nome d@ alun@, inclusive lápis de cor e de escrever,
canetinhas, pincel, tinta e brinquedo pedagógico. Os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico azul.
TRAZER DIARIAMENTE NA MOCHILA UM CONJUNTO DE ROUPA, TOALHA DE ROSTO/ MÃO (COM NOME)
GARRAFA PEQUENA PARA ÀGUA. (SE USAR FRALDA DESCARTÁVEL TRAZER).

EA

01 – agenda escolar personalizada da escola
01 – avental plástico
01 – brinquedo pedagógico (madeira ou plástico)
02 – blocos criativos
01 – caixa de tinta guache
01 – caixa de cola colorida
01 – caderno de desenho grande –96 fls. – c/ margem vermelha nos 4 lados.
01 – caixa de giz de cera grande (gizão)
01 – escova dental com nome
01 – estojo completo / com lápis de cor e escrever
01 – folha de E.V. A. atoalhado - preto
02 – folhas de E.V. A. comum – cor bege rosado claro.
02 – folhas de papel de seda
02 – folhas de papel crepom - amarelo
01 – lancheira térmica
04 – pacotes de massinha atóxica
01 – pacote de palito de churrasco
01 – pasta com elástico (plástica)
04 – pastas de papelão com grampo
01 – pasta escolar ou mochila
01 – pincel nº 10
01 – tela para pintura 30x30
01 – tesoura plástica escolar sem ponta com nome gravado
03 – vidros de glitter dourado
01 – caixa de lápis pinta-cara
01 – vidro de cola branca 90g
01 – viro de cola tek Bond 100g
01- Pacotinho de penas coloridas
01 – pacote de lenços umedecidos
LIVROS DIDÁTICOS:
1.

*MULTIDISCIPLINAR – MARSICO, Maria Teresa; CARVALHO NETO, Armando Coelho de. Maternal – Educação
Infantil. Coleção Marcha Criança. 4ª Edição. São Paulo: Scipione, 2016.

2. *INGLÊS - Jelly Beans 1. Student´s Book/ Rebeca Williams Salvador e Adela Trabolsi-São Paulo: Moderna,
Richmond, 2011
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