Escola de Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio São Paulo

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL - 1º ANO – 2019
A entrega do material será no dia, 25/01/2019 na Escola.
01 caderno de 96 folhas, de capa dura, brochura, pequeno, na cor
VERDE para recados
01 caderno de 48 folhas, de capa dura, brochura, grande, na cor VERDE
01 pasta plástica grande, polionda, com elástico, de 4 cm – VERDE
01 pasta de papelão com trilho – VERDE (identificada)
02 tubos pequenos de cola branca - bico fino – identificados
02 tubos de cola bastão – 20g – identificados
01 pote de massa para modelar – 500gr – qualquer cor
01 caixa de lápis de cor com 24 cores (identificar um a um)
02 lápis grafite triangulares (lascar a ponta e identificá-los)
02 borrachas macias – identificadas
01 apontador com depósito - identificados
01 estojo de tecido pequeno com 2 divisões – identificado
01 régua de 15 cm – identificada
20 folhas de sulfite 40
01 tesoura pequena de pontas arredondadas – identificada
03 gibis
03 revistas (usada para recorte, com bastante figuras).
01 revista Passatempo Picolé (nova) - adequada à faixa etária
01 quebra-cabeça acima de 60 peças.
01 cartela de adesivos infantis
Obs.:
1. TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS UM A
UM. Para os lápis, o ideal é lascar a madeira e escrever o nome com
caneta. Atentar-se a cor estabelecida para os cadernos, caso
contrário serão devolvidos para ser encapados.
2. Os materiais em bom estado (como lápis de cor, canetinhas, tesoura,
etc.) poderão ser reaproveitados.
3. Indicamos o uso de mochila de rodinhas.
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4. O livro paradidático, que será adotado para o desenvolvimento dos
projetos será o seguinte:
1) A CHUVARADA – Isabella e Angiolina – Editora FTD – pode ser
emprestado
Obs: Será adquirido mais um livro direto da editora com desconto. O
valor e forma de pagamento serão informados na 1ª reunião de pais de
2019.
A compra dos livros é de responsabilidade dos pais. Todos os exemplares
deverão ser entregues devidamente IDENTIFICADOS junto com o material
escolar.

MATERIAL DE ARTES
01 caneta para retroprojetor na cor preta 2.0mm
02 lápis grafite
04 potes de tinta acrílica – 37 ml- nas cores: _____,_____,_____e _____
03 potes de tinta p/ tecido – 37 ml - nas cores: _______,______e ______
50 folhas de sulfite 40
02 botões grandes coloridos
01 caixa de massa de modelar 12 cores
02 novelos de lã – qualquer cor – Sugestão: Família
02 novelos de linha para bordar – qualquer cor
01 folha de E.V.A com glitter – qualquer cor
02 agulhas para costura sem ponta
20 cm de feltro – qualquer cor
0,30 cm de algodão cru com 1,40 de largura
0,30 cm de tricoline de algodão estampado – estampas claras
01 kg de cola branca, rótulo azul - sugestão: cascorez
02 sousplats em MDF de 3mm X 0,30cm de diâmetro (descanso para prato)
MATERIAL DE HIGIENE
01 plástico para tomar lanche (tipo americano)
03 caixas de lenços descartáveis, identificados, para ficar na sala
01 garrafa squeeze, para água, identificada, (manter na mochila diariamente).
01 estojo (necessaire) de higiene contendo: creme dental, escova dental
e toalhinha. Será de responsabilidade da família mantê-lo organizado e
higienizado diariamente.

