LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
Educação Infantil – Maternal

Material Individual

1 rolo de fita marrom Kraft 50g/m - grande

Livro integrado Positivo Grupo 1 – Anual (estará disponível
nas Livrarias Blulivro)
1 avental infantil para pintura
1 tela pequena (20x30)
1 caderno de desenho grande capa dura (150g/m espiral
TILIBRA)
1 mochila – recomendamos com rodinha.

1 tinta de tecido azul
10 pratos de papelão médio
1 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária.
1 caminhão ou outro brinquedo com rodas (Exemplo:
caracol com rodas, etc.)
Kit Higiene:
1 nécessaire
1 escova dental

Material Coletivo

1 toalha de mão pequena
1 creme dental (infantil sem flúor)

1 livro infantil (sugestões no verso)
1 caixa de giz de cera

1 pente ou escova de cabelo (infantil)

1 estojo de lápis de cor JUMBO (Faber Castell)
1 tubo de cola
1 caixa de Tempera guache – 12 cores
3 cartelas de adesivos (stickers)
1 pote de massa de modelar Soft (Acrilex)
4 caixas de lenços de papel

1 embalagem de lenço umedecido
Material que permanecerá na mochila todos os dias:
Fraldas descartáveis
1 pomada para assadura
1 guardanapo de pano para lanche.
2 trocas de roupas

1 jornal

1 embalagem de lenço umedecido

2 m de TNT preto
200 folhas A4 (branco ou reciclado) (75g/m2)
50 folhas de A3 branca
20 folhas de papel A3 colorido (150 g/m2 – TILIBRA)
1 folha de cartolina branca
1 folha de papel cartão vermelho
2 folhas de EVA amarelo/verde
2 unidade de papel crepom roxo/preto
1 peça de fita bebê de cetim (10 m)

OBSERVAÇÕES:
 Todo o material escolar e uniforme deverá constar o nome completo do aluno, em local visível desde o primeiro dia de aula;
 Entregar o material escolar nos dias 01 e 02 de fevereiro, diretamente para o professor.
 As marcas sugeridas têm por base qualidade do material e visam atender as atividades específicas desenvolvidas no decorrer do
ano letivo.

 De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano,
para evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.

 Todos os materiais solicitados se destinam ao uso pedagógico do aluno;
 O livro integrado Positivo estará disponível nas Livrarias Blulivro;
 Uniforme escolar é de uso obrigatório diário. Lojas autorizadas: Loja Marly (Rua dos Caçadores) e Blubel (Bairro da Velha).
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SUGESTÕES DE LIVROS PARADIDÁTICOS:
COLEÇÃO CANTIGAS EM CONTOS:
A família do sapo sapeca - Nana Toledo (Boris)
O sapo não lava o pé - Nana Toledo (Boris)
Os irmãos carneirinho e carneirão - Nana Toledo (Boris)
As caretas do boi da cara preta - Nana Toledo (Boris)
A doce cozinheira borboletinha- Nana Toledo (Boris)
Sobe, sobe dona aranha

Nana - Nana Toledo (Boris)

As mentiras de Beth barata - Nana Toledo (Boris)
EDITORA “TODO LIVRO” – COLEÇÕES:
Insetos Ocupados Pop-up: Quem está no jardim?
Insetos Ocupados Pop-up: A Melhor cama.
Pop ups Baby: Ursinha
Pop ups Baby: Tigrezinha
Pop ups Baby: Pequenos Dinossauros
Pop ups Baby: Macaquinho
Pop ups Baby: Elefantinha
Pop ups Baby: Cãozinho
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