“ Educaç ã o: T ransporte parao F uturo”

Lista de Material Educação Infantil - 2021
“O material escolar associado a uma proposta de trabalho, centrada no aluno, transformase numa fonte de possibilidades para o desenvolvimento da capacidade criativa e intelectual de nossas
crianças e adolescentes”.
Orientações gerais:
A partir de 11/01 entrega de materiais devidamente identificados
25 /01 Encontro de Pais 14h
26/01 Início das aulas

Material de Papelaria, Arte e Sentidos - (ficará na Escola e será enviado para casa sempre
que necessário)
01 – pasta de plástico (para colocar atividades e lição de casa)
01 – potinho de bolinha de sabão
01 – estojo de caneta hidrocor com 12 cores – lavável
02 - lápis preto grafite triangular gigante
02 – lápis preto nº2
01 – caixa de lápis de cor, 24 cores, contendo diferentes tons de cor de pele Ex: Caras e
Cores Faber Castel
02 – borrachas brancas
01 – apontador (para lápis fino e gigante)
01 – caixa de giz de cera – 12 cores
½ - litro de cola branca
02 – caixas de massa de modelar extra macia - 12 cores
01 – jogo pedagógico correspondente a faixa etária (quebra-cabeça de até 30 peças;
dominó de letras ou números; memória figuras ou letras; brinquedos de encaixar tipo
“lego”; pinos mágicos; construção – como tijolinhos)
01 – fantasia usada e em bom estado (para deixar na escola)
02 – livros de história infantil
01 – estojo de tinta guache lavável – 6 cores
01 – camiseta usada para pintura
01 – bandeja plástica para nossas experiências individuais. ( 3lt-50mm x 195mm x 300mm)
01 – pacote de 100 gramas de anis estrelado ou urucum ou Noz moscada em bolinha ou
flores e frutas desidratadas ou açafrão. Para compor nossa caixa dos sentidos.
01- lupa para nossas pesquisas , para descobrirmos os bichinhos de jardim e os detalhes
das frutas , flores e do solo.
01 – pacote de 1 quilo de areia colorida
01 – caixa de papelão branca para bolo – 35 x 18cm
01 – espelho (moldura n°20)
03 - esponjinhas (tipo maquiagem ) para atividades de pintura
01- pegador de gelo ou salada (plástico)- para trabalharmos o movimento pinça
05- pacotinhos de bolinhas de gel para nossas brincadeiras e experiências ( qualquer cor )
Material de uso Inglês Gincanas e Experimentos (Ficará na escola)

01 Borrifador de água
1 rolo pequeno de barbante colorido
1 pct de bexiga
01 par de luvas (látex ou descartável )
01 pote de sorvete com tampa (higienizado)
3 revistas e jornais para recorte (sugestões: Superinteressante, Istoé, Claudia, Pais e Filhos,
Crescer)
01 seringa (sem agulha de 20 ml)
Material de uso Educação Física
04 metros de elástico
01 cabo de vassoura
02 bolinhas pequenas de cravo crespas para propriocepção-5,0cm
02 bolinhas pequenas lisa para propriocepção-5,5cm
01 espaguete de espuma - fino
Para deixar na mochila
01 – caderno brochura pequeno 96 folhas – para comunicação entre professora e família
01 – pacote de lenço umedecido
01 – troca de roupa para permanecer na mochila.
Itens de Proteção e Segurança Individual – COVID-19
02 máscaras para uso individual (sendo 1 no rosto e 1 reserva embalada no zip-lock ou em
pote fechado)
01 Garrafinha identificada e higienizada - de uso pessoal em nossos bebedouros.
Observações:
● Todos os materiais devem ser identificados com nome e série do aluno (Marcar
nome da criança em cada unidade de lápis e canetas)

Evite o desperdício e o consumo desnecessário, reaproveite materiais de anos
anteriores que estejam em bom estado de conservação.

