LISTA DE MATERIAIS - 5º Período
Material de Higiene Pessoal (diariamente na mochila)
01Avental e touca para serem usados na cozinha
experimental. Sugestão para encomenda, Úrsula (24) 981043272
01 camisa comprida para pintura com nome (usaremos
como avental, pode ser usada)
01 copo de plástico com tampa
01 escova com protetor de cerdas e 01 pasta de dentes
01 pacote de lenço umedecido
01 toalhinha com nome
01 troca de roupa

04 placas de EVA cores (1 vermelho, 1 verde, 1 amarelo, 1
cor de pele)
01 rolinho de espuma para pintura
01 rolo de barbante
03 rolos de papel crepom (cores variadas)
02 telas de pintura: 40x30cm
01 tesoura sem ponta (de boa qualidade)
01 tinta acrilex para tecido (cor preferida)
01 tinta para tecido cor fluorescente
01 tubo de cola 250g
01 tubo de cola branca bico fino
01 tubos de cola bastão

Material individual

Sucata

01 bloco A3 Lumi Papers Fluorescente colorido
01 bloco de desenho A3
01 caderno pautado capa dura Brochura
01 esteira
01 estojo com 4 lápis, 2 borrachas e apontador
01 lupa
01 pacote color 7 A4
Material de uso geral
01 bolinha de isopor tamanho médio
01 caixa de canetinha 24 cores
02 caixas de giz escolar colorido
02 caixas de lápis de cor 24 cores
02 caixas de massa para modelar 12 cores
01 caixa guache 6 cores
01 caixa organizadora de plástico transparente 40x30 com
tampa
01 cola tecido
01 colas puff cores diferentes
02 feltros colorido (meio metro cada pedaço)
05 folhas de papel cartão (cores vivas e variadas)
04 folhas de papel Kraft 66x96 (não é papel pardo)
01 metro de pano cru
01 pacote A-4 (resma 500 fls)
01 pacote de balões/bexigas tamanho 9 (pode ser de uma cor
só ou colorido)
01 pacote de cartolinas colorida tamanho A4
01 pacote de miçangão BEM GRANDES
02 pacotes de palitos de picolé
01 pacote de papel Kraft A4 200g
01 pacote de pedraria BEM GRANDE
01 pacotes de forminhas de doce em formato de flor (um
liso e outro estampado)
01 pacotes de penas coloridas
03 pacotes de pregadores de madeira
02 pincéis chatos (1 fino e 1 médio)
01 pote de massa para modelar 500g
04 potes de glitter/porpurina (cores diferentes)
02 potes de tinta guache 250ml (cores: 1 azul turquesa, 1
laranja)
02 placas de EVA (estampada)

10 botões tamanho grande
70 botões tamanho médio
02 brinquedos usados para compor a caixa de brinquedos da sala
03 encartes de farmácia
03 encartes de supermercado
10 folhas de jornal (ou até mais, se tiver)
05 garrafas pet vazias (transparentes)
03 rolos de papel higiênico ou papel toalha para trabalhos manuais
(só o rolinho sem papel)
01 revista para recorte da Natura ou Avon
➢ Todo esse material deverá vir em uma caixa de papelão com tampa sem
encapar.

Didáticos:
*SIE – Educação Infantil – 5 anos- 1º e 2º semestre
*SIE – Educação Infantil Bilíngue
Little Friends 2 (CPB)

*Bíblia: Preciosas Histórias
(Referência: Doris Lima e Goretti Cândido – Editora CPB
Paradidáticos:
•
Aventura das cores - Autor: Ivacy Furtado de Oliveira CPB
•
O menino que tudo queria - Autora: Regina Mendes CPB
OBSERVAÇÕES:
✓
✓
✓
✓

A agenda escolar será fornecida pelo colégio.
O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que
terminar.
Alguns itens do material são de uso coletivo nos vários componentes
curriculares.
TODO material deverá ser entregue à professora no dia da Reunião
de Pais e Mestres, 31 de janeiro, das 9h às 12h. Todo o material, sem
exceção, deverá vir etiquetado com nome completo do aluno e série.
NÃO RECEBEREMOS MATERIAL SEM NOME.

