LISTA DE MATERIAL 2019
MINIMATERNAL 1
MATERIAL ESCOLAR:
1 caixa de Meu 1º giz – 6 cores
1 caixa de cola colorida – 6 cores
2 caixas de pintura a dedo, não tóxica
2 potes de massinha, soft, 150 g, da cor preferida
2 tubos de cola glitter, cor perolada e prata
1 cola branca, com bico dosador, 90 g
2 colas em bastão,40g, pref. Pritt
1 fita crepe, 18mm x 30 mts
1 rolo de fita dupla face, 18mm x 30 mts
1 rolinho de espuma pequeno para pintura
2 lixas (1 grossa e 1 fina)
1 bloco de papel Criativo Cards, 8 cores variadas,
tamanho A3 (297 x 420 mm), 32fls, 120 g/m²
1 bloco de papel textura visual 2, 7 cores, 180 g/m²
(230x320mm), 36 fls.
1 bloco de papel Canson, tamanho A3, 140 g/m², 20 fls
4 folhas de papel crepom liso. (cores opcionais)
1 pacote de algodão, pequeno, para atividades
pedagógicas

1 esponja macia e porosa, para artesanato
1 pote de anilina comestível em pó, 5 g, na opção de
cores: amarela, vermelha, azul ou verde, para atividades
de artes.
1 pacote de palitos de sorvete (50 unidades), cor cru
1 pacote de palitos de algodão doce (50 unidades)
10 sacos plásticos transparente (grosso), tamanho A4,
sem furo
1 camiseta velha para atividades de artes
5 toucas sanfonadas, em TNT, branca, com elástico
simples, para culinária
1 foto do(a) aluno(a), 10x15 cm
1 Brinquedo pedagógico, adequado à idade
(Ex. Jogo de encaixe e montagem – gigantes)
1 livro de histórias, adequado à idade
1 pote de sorvete, vazio 2 litros, com tampa
1 caixa organizadora de plástico com tampa –15x30 cm
1 rolo de barbante cru - pequeno

HIGIENE PESSOAL (individual):
1 escova de dente, com protetor
1 creme dental
1 pente ou escova para cabelo
2 caixas de lenço descartável
1 pote de lenço umedecido
1 troca de roupa com nome do aluno (para ficar na
mochila)
1 copo plástico com bico e alça, com nome gravado
(para uso diário na sala)

1 toalha de mão, com nome bordado ou marcado com
caneta de tecido (na lancheira, todos os dias)
1 nécessaire para material de higiene
1 almofada pequena, com nome marcado 1 lençol
com nome gravado
1 saco de elásticos para cabelo (para as meninas)
1 saco para roupa suja (para ficar na mochila)

Diário Infantil - Entregue no início das aulas.

UNIFORME:
- O uniforme é de uso obrigatório, já no primeiro dia de aula.
- Todo uniforme e/ou roupas deverão ter nome do aluno bordado ou marcado com tinta de tecido, por dentro.
Não nos responsabilizamos pelo extravio de peças sem marcação.
ANOTAÇÕES GERAIS:






Todo o material deverá estar com o nome do aluno.
Os materiais deverão ser entregues (completo) para a professora, no 1º dia de aula:
Infantil 2, 3 e 4 - 28 /janeiro/2019
Minimaternal e Infantil 1- 2 9 /janeiro/2019
Os uniformes, material escolar e livros poderão ser adquiridos na papelaria Methatron, na Chocolat Mall, à
Av. Gustavo Mollica, nº 227, Portal das Colinas. WhatsApp (12) 99739-1024
Materiais complementares serão solicitados oportunamente.
A Reunião de pais para abertura do ano letivo 2019 será:
Período da Manhã – 24/janeiro/2019 – 18h30
Período da Tarde – 25/janeiro/2019 – 18h30

LISTA DE MATERIAL 2019
INFANTIL 1
MATERIAL ESCOLAR:
1 caixa de gizão de cera curton triangular – 12 cores
1 caixa de cola colorida – 6 cores
1 caixa de pintura a dedo, não tóxica
3 potes de massinha, soft, 150 g, da cor preferida
2 tubos de cola glitter, da cor preferida
1 cola branca, com bico dosador, 90g
2 colas brancas, em bastão, 40 g, pref. Pritt
1 fita crepe, 18mmx30 mts
1 pincel, tipo broxa
1 rolo de fita dupla face, 18mmx30 mts
1 bloco de papel Criativo Cards, 8 cores variadas,
tamanho A3 (297 x 420 mm), 32fls, 120 g/m²
1 bloco de papel textura visual 2, 7 cores, 180 g/m²
(230x320mm), 36 fls.
1 bloco de papel Canson, 140 g/m², 20 folhas,
tamanho A3
4 folhas de papel crepom liso (cores opcionais).
1 rolo de barbante cru, pequeno
10 sacos plásticos transparente (grosso), tamanho
A4, sem furo
1 pacote de algodão, pequeno, para atividades
pedagógicas

1 pote de anilina comestível em pó, 5 g, para atividades
de artes. (cor opcional)
1 esponja macia, para artesanato (porosa)
1 pct de palitos de sorvete (50 unidades, cor cru)
1 pct de palitos de churrasco
1 novelo de lã: amarelo, laranja ou marrom
1 camiseta velha para atividades de artes
1 revista para recorte
10 toucas sanfonadas, em TNT, branca, com elástico
simples, para culinária
1 foto do(a) aluno(a), 10x15 cm
1 foto do(a) aluno(a), 3x4 cm
1 brinquedo pedagógico, adequado à idade (ex.: blocos de
montar e quebra cabeça)
1 rolinho de espuma pequeno para pintura

HIGIENE PESSOAL (individual):
1 escova de dente, com
protetor
1 creme dental
1 pente ou escova para cabelo
2 caixas de lenços descartáveis
1 pote de lenço umedecido
1 troca de roupa com nome do aluno (para ficar
na mochila)
1 copo plástico com bico e alça, com nome
gravado (para uso diário na sala)

1 nécessaire para material de higiene pequena
1 almofada pequena com nome marcado
1 saco de elásticos para cabelo (para as meninas)
1 saco para roupa suja, (para ficar na mochila)
1 lençol com nome gravado

Diário Infantil
Apostila Anglo, caderno 1
Livro: “Os três porquinhos” - Coleção Ferinha
CD de músicas do caderno Anglo
Entregues no início das aulas

UNIFORME:
- O uniforme é de uso obrigatório, já no primeiro dia de aula.
- Todo uniforme e/ou roupas deverão ter nome do aluno bordado ou marcado com tinta de tecido, por dentro.
Não nos responsabilizamos pelo extravio de peças sem marcação.
ANOTAÇÕES GERAIS:
 Todo o material deverá estar com o nome do aluno.
Os materiais deverão ser entregues (completo) para a professora, no 1º dia de aula:
Infantil 2, 3 e 4 - 28 /janeiro/2019
Minimaternal e Infantil 1- 2 9 /janeiro/2019
 Os uniformes, material escolar e livros poderão ser adquiridos na papelaria Methatron, na Chocolat Mall, à
Av. Gustavo Mollica, nº 227, Portal das Colinas. WhatsApp (12) 99739-1024
 Materiais complementares serão solicitados oportunamente.
 A Reunião de pais para abertura do ano letivo 2019
será: Período da Manhã – 24/janeiro/2019 – 18h30
Período da Tarde – 25/janeiro/2019 – 18h30

LISTA DE MATERIAL 2019
INFANTIL 2
MATERIAL ESCOLAR:
1 caixa de lápis de cor jumbo – 12 cores
1 caixa de pintura a dedo, 12 cores não tóxica
1 caixa de gizão de cera – 15 cores
2 caixas de massa de modelar, soft, 12 cores
1 jogo de caneta hidrocor – 12 cores, ponta
grossa
1 apontador para lápis, jumbo
1 lápis preto, jumbo
1 borracha branca, macia
1 estojo com zíper com 2 divisórias
1 fita crepe, 18mmx30 mts
1 fita durex colorido, 12mmx10mts, da cor preferida
1 caixa de cola colorida – 6 cores
1 cola, branca, com bico dosador, 90g
1 pincel chato, nº 16
4 folhas de papel crepom liso, vermelho, verde, amarelo
e azul.
1 bloco de papel Criativo Cards A3, 8 cores variadas,
(297 x 420 mm), 32fls, 120 g/m²
1 bloco de papel textura visual 2, 7 cores, 180 g/m²
(230x320mm), 36 fls.
1 bloco de papel Canson A3, 140 gm², 20 folhas
1 tubo de cola glitter da cor preferida
1 pote de glitter da cor preferida
1 pacote de lantejoula, 14 mm,14 unidades

HIGIENE PESSOAL (individual):
1 escova de dente, com protetor
1 creme dental
1 caixa de lenço descartável
1 pente ou escova para cabelo
1 pote de lenço umedecido
1 troca de roupa com nome do aluno (para ficar na
mochila)

1 pacote de algodão, pequeno, para atividades
pedagógicas
10 sacos plásticos transparente (grosso), tamanho
A4, sem furo
4 fotos do(a) aluno(a), 3x4 cm
1 avental para atividades de artes
5 toucas sanfonadas, em TNT, cor branca, com
elástico simples
1 pote de anilina comestível em pó, 5 g, na opção de
cores: amarela, vermelha, azul ou verde, para
atividades de artes.
1 pacote de palitos de sorvete (50 unidades), cor cru
1 revista para recorte
1 esponja de banho (para pintura).
1 pote de requeijão, com tampa, vazio, 220 ml
1 brinquedo pedagógico, adequado à idade (ex.:Blocos
de montar, jogos de encaixe, quebra cabeça peças
grandes)
1 balde de praia com pá para atividade pedagógica
1 rolo de barbante azul, pequeno
Diário Infantil e Apostila Anglo, caderno 1
Livro: “Os 3 coelhinhos” – Coleção Ferinha
CD de músicas do caderno Anglo
início
das aulas
1 toalha deEntregues
mão, comno
nome
bordado
ou marcado
com caneta de tecido (na lancheira, todos os dias)
1 nécessaire para material de higiene
1 squeeze
3 elásticos para cabelo (para as meninas)
1 saco para roupa suja, (para ficar na mochila)
1 colher pequena com nome (para ficar na lancheira).

UNIFORME:
- O uniforme é de uso obrigatório, já no primeiro dia de aula.
- Todo uniforme e/ou roupas deverão ter nome do aluno bordado ou marcado com tinta de tecido,
por dentro. Não nos responsabilizamos pelo extravio de peças sem marcação.
ANOTAÇÕES GERAIS:
 Todo o material deverá estar com o nome do aluno.
Os materiais deverão ser entregues (completo) para a professora, no 1º dia de aula:
Infantil 2, 3 e 4 - 28 /janeiro/2019
Minimaternal e Infantil 1- 2 9 /janeiro/2019
 Os uniformes, material escolar e livros poderão ser adquiridos na papelaria Methatron, na Chocolat Mall, à
Av. Gustavo Mollica, nº 227, Portal das Colinas. WhatsApp (12) 99739-1024
 Materiais complementares serão solicitados oportunamente.
 A Reunião de pais para abertura do ano letivo 2019 será:
Período da Manhã – 24/janeiro/2019 – 18h30
Período da Tarde – 25/janeiro/2019 – 18h30

LISTA DE MATERIAL 2019
INFANTIL 3
MATERIAL ESCOLAR:
1 avental para atividades de artes
1 borracha grande e macia, branca
15 sacos plásticos transparente (grosso), tamanho A4,
1 estojo com zíper, com 3 divisórias
sem furo
1 apontador para lápis jumbo
4 5 toucas sanfonadas, em TNT, cor branca, com elástico
2 lápis preto, triangular, jumbo
simples, para culinária
1 caixa de lápis de cor jumbo, triangular, 12 cores
5 1 revista para recorte
1 jogo de caneta hidrocor, 12 cores, ponta grossa
1 jornal para recorte
1 caixa de giz de cera, tipo curton, 15 cores
1 rolo de barbante vermelho, pequeno
1 conjunto de pintura a dedo, 6 cores, não tóxica
1 pote de maionese, vazio, 220 ml, com tampa
2 fitas crepe 18mm x30 mts
1 brinquedo pedagógico, adequado à idade (sugestão:
3 colas em bastão, 40 gr, pref. Pritt
quebra-cabeça ou brinquedo de encaixe ou jogos de
1 cola líquida branca, com bico dosador, 40 g
montar)
1 cola glitter, cor preferida
1 conjunto de cola colorida (6 cores)
Agenda Escolar
2 caixas de massa de modelar, soft, 12 cores
Apostila Anglo, caderno 1
1 bloco de papel Criativo Cards, 8 cores variadas,
CD de músicas do caderno Anglo
tamanho A3 (297 x 420 mm), 32fls, 120 g/m²
Livro: Os quatro guardiões” – Coleção Hora da
1 bloco de papel textura visual 2, 7 cores, 180 g/m²
história
(230x320mm), 36 fls.
1 bloco de papel Canson, 140 gm², 20 folhas, tamanho A4
Entregues no início das aulas
1 pincel chato, nº 16
1 tesoura sem ponta (com nome gravado)
1 maleta plástica, tamanho A4, com alça, etiquetada com
nome legível
1 pct de palitos de sorvete (50 unidades, cor cru)
1 toalha de mão, com nome bordado ou marcado com
HIGIENE PESSOAL (individual):
caneta de tecido (na lancheira, todos os dias)
1 escova de dente, com
1 troca de roupa, com nome marcado (para ficar na
protetor
mochila)
1 creme dental
1 copo com bico dosador ou squeeze.
1 pente ou escova para cabelo
1 saco para roupa suja, (para ficar na mochila)
1 nécessaire para material de higiene
1 caixa de lenço descartável
1 pote de lenço umedecido
UNIFORME:
- O uniforme é de uso obrigatório, já no primeiro dia de aula.
- Todo uniforme e/ou roupas deverão ter nome do aluno bordado ou marcado, com tinta de
tecido, por dentro.
- Não nos responsabilizamos pelo extravio de peças sem marcação.
ANOTAÇÕES GERAIS:
 Todo o material deverá estar com o nome do aluno.
Os materiais deverão ser entregues (completo) para a professora, no 1º dia de aula:
Infantil 2, 3 e 4 - 28 /janeiro/2019
Minimaternal e Infantil 1- 2 9 /janeiro/2019
 Os uniformes, material escolar e livros poderão ser adquiridos na papelaria Methatron, na Chocolat Mall, à
Av. Gustavo Mollica, nº 227, Portal das Colinas. WhatsApp (12) 99739-1024
 Materiais complementares serão solicitados oportunamente.
 A Reunião de pais para abertura do ano letivo 2019 será:
Período da Manhã – 24/janeiro/2019 – 18h30
Período da Tarde – 25/janeiro/2019 – 18h30

LISTA DE MATERIAL 2019
INFANTIL 4
MATERIAL ESCOLAR:
3 borrachas brancas grandes e macias

2 lápis preto triangular, jumbo
1 apontador para lápis jumbo
1 estojo com zíper e 3 divisórias
1 caixa de lápis de cor jumbo, triangular, 12 cores
1 jogo de caneta hidrocor – 12 cores, ponta fina
1 caixa de giz de cera, tipo curton, 15 cores
1 conjunto de pintura a dedo, 6 cores, não tóxica
2 caixas de massa de modelar, soft, 12 cores
1 pincel chato, nº 16
1 fita crepe, 18mmx30 mts 2 colas em bastão, 40 gr
1 rolo de fita dupla face, 18mm x 30 mts
1 cola líquida branca, com bico dosador, 40 gr
1 cola glitter (cores variadas)
1 conjunto de cola colorida (6 cores)
1 bloco de papel Criativo Cards, 8 cores variadas,
tamanho A3 (297 x 420 mm), 32fls, 120 g/m²
1 bloco de papel textura visual 2, 7 cores, 180 g/m²
(230x320mm), 36 fls.
1 bloco de papel Layout, liso, 90 g/m², 50 folhas,
tamanho A4
2 folhas de lixa grossa
1 tesoura sem ponta
1 maleta plástica, com alça.
15 sacos plásticos transparente (grosso), tamanho A4,
sem furo
HIGIENE PESSOAL (individual):
1 escova de dente, com
protetor

1 avental, para atividades de artes
5 toucas sanfonadas, em TNT, cor branca, com elástico
simples
1 revista para recorte
1 rolo de barbante verde, pequeno
1 pote de sorvete, vazio, 2 litros, com tampa
1 pote de maionese, 500grs., com tampa.
1 brinquedo pedagógico, adequado à idade (Ex: jogos de
montar e encaixe, quebra-cabeça)
½ metro de tecido estampado.
1 saquinho de lantejoula (colorida)
1 anelina comestível (cores variadas)
Agenda Escolar
Apostila Anglo, caderno 1
CD de músicas do caderno Anglo
Livro: “O brinquedo gigante”- Coleção Hora da
História
Entregues no início das aulas

1 toalha de mão, com nome bordado ou marcado com
caneta de tecido (na lancheira, todos os dias)
1 caixa de lenço descartável
1 copo com bico dosador ou squeeze.
1 saco para roupa suja, (para ficar na mochila)

1 creme dental, pequeno
1 pente ou escova para cabelo
1 nécessaire para material de higiene
1 troca de roupa, com nome marcado (para ficar na
mochila)
UNIFORME:
- O uniforme é de uso obrigatório, já no primeiro dia de aula.
- Todo uniforme e/ou roupas deverão ter nome do aluno bordado ou marcado, com tinta de tecido, por dentro.
Não nos responsabilizamos pelo extravio de peças sem marcação.
ANOTAÇÕES GERAIS:
 Todo o material deverá estar com o nome do aluno.
Os materiais deverão ser entregues (completo) para a professora, no 1º dia de aula:
Infantil 2, 3 e 4 - 28 /janeiro/2019
Minimaternal e Infantil 1- 2 9 /janeiro/2019
 Os uniformes, material escolar e livros poderão ser adquiridos na papelaria Methatron, na Chocolat Mall, à
Av. Gustavo Mollica, nº 227, Portal das Colinas. WhatsApp (12) 99739-1024
 Materiais complementares serão solicitados oportunamente.
 A Reunião de pais para abertura do ano letivo 2019 será:
Período da Manhã – 24/janeiro/2019 – 18h30
Período da Tarde – 25/janeiro/2019 – 18h30

