LISTA DE MATERIAL – 2019
ESCOLA INFANTIL – MATERNAL
Entrega do material: 05 de fevereiro
Entrega do material: 05 de fevereiro
Início das Aulas: 11 de fevereiro
AGENDA: Cortesia do Auxiliadora. Será entregue no início das aulas.
LIVROS:
 03 Livros para sistematização do programa de leitura:
- “Você quer ser meu amigo?”- Autora: Éric Battut – Editora: FTD

- “O jogo do pega-pega” – Autora: Flávia Muziz – Editora: FTD
- “Um Mundo Chamado Alfabeto” – Autor: Marco Antônio Hailer – Editora: Carochinha
 02 Livros de literatura infantil – preferência da criança
 01 Livro de Ensino Religioso – Fé na vida / Marilza de Fátima Barbosa – Marília M. O. Silva – Moacir A. de
Faria / Editora do Brasil / Educação Infantil 1.
MATERIAL A SER ADQUIRIDO NA PORTARIA DA ESCOLA INFANTIL:
 04 Blocos de atividade com o logotipo da Escola – 03 no tamanho A3 e 01 no tamanho A4 - aguardar o início
das aulas, portaria da Escola Infantil.
MATERIAL:
- 01 Mochila e 01 Lancheira térmica
- 50 Plásticos sem furos (transparentes)
- 01 Caderno pequeno capa dura - 96 folhas – cor AMARELA
- 01 resma de papel A4
- 01 folha de celofane – cor Transparente
- 01 Tesoura sem ponta gravada com o nome do aluno (sugerimos tesoura para três dedos) *
- 01 Carrinho tamanho grande (menino)
- 01 Boneca tamanho grande (menina)
- 02 Estojos de hidrocor ponta grossa Jumbo – 12 cores *
- 03 Potes de massa de modelar 200g
- 01 Pasta polionda com elástico – 4 cm – cor AMARELA
- 01 Pasta plastificada com grampo cor AMARELA
- 02 Pastas transparentes – com plástico para 40 folhas
- 01 Rolinho escolar grosso de espuma (4cm)
- 01 Jogo de montar com peças grandes – sugestão: Da cabeça ao pé quebra-cabeça – TOYSTER 3+ anos – quebracabeça dupla face ou outro semelhante.
- 01 Jogo de panelinhas, frutas ou animais de plástico
Material Diário na mochila:
- 01 Caderno de desenho com espiral liso – 96 folhas
- 01 escova de cabelo
- 01 Caixa de giz de cera 12 cores triangular *
- lenço umedecido
- 02 Vidros de cola branca - 90g
- fralda
- 01 Caixa de cola colorida
- 01 par de sandália de dedo
- 01 Bloco Criativo
- 01 muda roupa
- 01 Bloco Lumi Paper
- 01 lençol
- 01 Folha de papel crepom na cor AMARELA
- 02 Folhas de cartolina na cor AMARELA
UNIFORMES:
- 01 Durex transparente 45mmX45m
Estrela Uniformes
- 01 Avental
Rua 13 de Maio nº104 – Centro
- 01 Vidro de tinta guache 250ml - AMARELA
Tel.: 2723-3649- Campos- RJ
- 01 Pasta plástica com elástico – cor azul (Só novatos)
- 01 Foto 3X4 - entregar à professora (Só novatos).
OBS: Contamos com a colaboração dos senhores pais MARCANDO o material do seu (sua) filho (a) com o
nome da criança, inclusive UNIFORMES.
Sugerimos a marca Molin nos itens assinalados (*).

