LISTA DE MATERIAL – 2020
MATERNAL I

02 blocos de desenho A3 colorido Tilibra – 32 folhas
04 blocos de desenho A3 branco Tilibra – 20 folhas
01 camiseta para aula de artes com o nome do(a) aluno(a) (qualquer cor) – tamanho grande
01 caixa de lápis de cor jumbo (triangular)
01 caixa de giz de cera Curtom (com 12 cores)
01 nécessaire com escova de dente e pasta, que irá diariamente para casa
01 livro de história que permanecerá na escola
01 brinquedo pedagógico (adequado à faixa etária)
01 jogo de baldinho de areia
01 garrafinha plástica de água (vai e volta todos os dias)
Obs.: Todo o material deve ser identificado com o nome do aluno. Diariamente deverá vir na
mochila: duas trocas de roupa, fraldas, lenço umedecido e creme para assadura.
.

LISTA DE MATERIAL – 2020
MATERNAL II

02 blocos de desenho A3 colorido Tilibra – 32 folhas
04 blocos de desenho A3 branco Tilibra – 20 folhas
02 colas bastão
01 camiseta para aula de artes com o nome do(a) aluno(a) (qualquer cor) – tamanho grande
01 caixa de giz de cera Curtom (com 12 cores)
01 caixa de lápis de cor jumbo (triangular)
01 caixa Rabisca e Apaga – 6 cores - Art brink
01 nécessaire com escova de dente e pasta, que irá diariamente para casa
01 livro de história que permanecerá na escola
01 tesoura sem ponta (com nome gravado)
01 brinquedo pedagógico (adequado a faixa etária)
01 jogo de baldinho de areia
01 garrafinha plástica de água (vai e volta todos os dias)
Obs.: Todo o material deve ser identificado com o nome do aluno. Diariamente deverá vir uma troca
de roupa do aluno em sua mochila.

LISTA DE MATERIAL – 2020
PRÉ I

02 blocos de desenho A3 colorido Tilibra – 32 folhas
04 blocos de desenho A3 branco Tilibra – 20 folhas
01 bloco de papel A4 colorido – Tilibra – 32 folhas -120 gr
01 caixa de lápis de cor com 24 cores (triangular)
01 caixa Rabisca e Apaga – 6 cores - Art brink
04 lápis grafite nº 02 (triangular)
01 apontador com depósito
01 borracha branca macia
04 colas bastão
01 camiseta para aula de artes com o nome do(a) aluno(a) (qualquer cor) – tamanho grande
01 nécessaire com escova de dente e pasta, que irá diariamente para casa
01 tesoura sem ponta (com nome gravado)
02 revistas para recorte (Cláudia, Nova, Criativa, Veja)
02 gibis
01 estojo com 2 divisórias
01 livro de história que permanecerá na escola
01 jogo pedagógico (adequado a faixa etária)
01 garrafinha plástica de água (vai e volta todos os dias)
Obs.: Todo o material deve ser identificado com o nome do aluno. Diariamente deverá vir uma troca
de roupa do aluno em sua mochila.

LISTA DE MATERIAL – 2020
PRÉ II

02 blocos de papel A4 colorido Tilibra – 32 folhas -120 gr
03 blocos de desenho A3 branco Tilibra – 20 folhas
02 blocos de desenho colorido A3 Tilibra – 32 folhas
01 apontador com depósito
02 borrachas brancas macias
04 colas bastão
01 régua de 15 cm
01 caderno brochurão capa dura Tilibra - 60 folhas
01 caixa de lápis de cor com 24 cores (triangular)
01 caixa de gizão de cera Curtom (com 12 cores-triangular)
01 jogo de caneta hidrográfica (com 12 cores)
01 caixa Rabisca e Apaga – 6 cores - Art brink
06 lápis grafite nº 02 triangular
01 tesoura sem ponta (com nome gravado)
01 camiseta para aula de artes com o nome do(a) aluno(a) (qualquer cor) – tamanho grande
01 estojo com 4 divisórias
01 nécessaire com pasta e escova de dentes, que irá diariamente para casa
02 revistas para recorte (Cláudia, Nova, Criativa, Veja, Globo Rural)
01 livro de literatura infantil que permanecerá na escola
03 gibis
01 jogo pedagógico (adequado à faixa etária)
01 garrafinha plástica de água (vai e volta todos os dias)
Obs.: Todo o material deve ser identificado com o nome do aluno. Diariamente deverá vir uma troca
de roupa do aluno em sua mochila.

LISTA DE MATERIAL – 2020
1º ano
01 apontador com depósito
02 blocos Lumi Paper Creative A4 75g Tilibra – 50 folhas
02 borrachas branca com protetor
06 colas bastão
01 caderno brochura pedagógico de caligrafia pauta azul de 40 folhas (187mm x 245mm) - Tilibra
01 caderno brochurão capa dura com 96 folhas - Tilibra
01 caixa de gizão de cera (com 12 cores-triangular)
01 caixa de lápis de cor com 24 cores (triangular)
01 caixa Rabisca e Apaga – 6 cores - Art brink
01 camiseta para aula de artes com o nome do(a) aluno(a) (qualquer cor) – tamanho grande
01 estojo de tecido com 4 divisórias
01 garrafinha plástica de água (vai e volta todos os dias)
03 gibis
01 jogo de caneta hidrocor (com 12 cores)
01 jogo pedagógico (adequado à faixa etária)
06 lápis grafite nº 02 (triangular)
01 livro de literatura infantil que permanecerá na escola
01 nécessaire com pasta e escova de dentes, que irá diariamente para casa
01 pasta de papelão com grampo azul com 15 sacos plásticos grossos
01 régua 15 cm (plástico)
02 revistas para recorte (Cláudia, Veja, Globo Rural, Nova, Criativa)
01 tesoura sem ponta com nome gravado
01 jogo de material dourado (individual)
Paradidáticos:
1º semestre: Hugo, a máquina de abraçar - Autor: Scott Campbell – Editora: Salamandra
2º semestre: Que Planeta é esse? – Autor: Regina Coeli Rennó – Editora: FTD

Obs.: Todo o material deve ser marcado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAL - PERÍODO INTEGRAL
Maternal I, Maternal II e Pré I – 2020
Materiais que deverão permanecer na sala com a professora:
01 caderno de desenho com 96 folhas
01 brinquedo pedagógico (adequado à faixa etária)
01 jogo (adequado à faixa etária)
01 livro de história (adequado à faixa etária)
01 camiseta para Artes

Materiais que deverão ser trazidos todos os dias:
02 trocas de roupa por dia
01 pente ou escova de cabelo
01 nécessaire contendo: 01 escova de dente com protetor e 01 pasta de dente (poderá ser a mesma utilizada no horário de
aulas da Unidade II.)

Obs.: Todo o material deverá ser marcado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAL - PERÍODO INTEGRAL
Pré II - 2020
Materiais que deverão permanecer na sala com a professora:
01 caderno de desenho com 96 folhas
01 jogo (adequado à faixa etária)
01 livro de história (adequado à faixa etária)
01 camiseta para Artes
02 revistas para recorte

01 gibi
Materiais que deverão ser trazidos todos os dias:
01 toalha de mão
01 pente ou escova de cabelo
01 nécessaire contendo: 01 escova de dente com protetor e 01 pasta de dente

Obs.: Todo o material deverá ser marcado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAL - PERÍODO INTEGRAL
1º ano - 2020
Materiais que deverão permanecer na sala com a professora:
01 caderno de desenho com 96 folhas
01 jogo (adequado à faixa etária)
01 livro de história (adequado à faixa etária)
01 gibi
01 camiseta para Artes
02 revistas para recorte

Materiais que deverão ser trazidos todos os dias:
01 toalha de mão
01 pente ou escova de cabelo
01 nécessaire contendo: 01 escova de dente com protetor e 01 pasta de dente

Obs.: Todo o material deverá ser marcado com o nome do aluno.

