RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2019

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL I (03 anos)
Nome da criança: _____________________________________________________________________ Turma: ______________
Conferido por: _____________________________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável: _________________________________________________________________________________
Esta lista deve acompanhar a entrega dos materiais:
LIVROS DIDÁTICOS:
 Coleção Girolhar - Etapa 3. Editora: Edebê. (http://loja.edebe.com.br).
 Eu Gosto Mais – Integrado. Nova Edição BNCC- Célia Passos e Zeneide Silva. Volume 01. Editora: IBEP.
LIVROS PARADIDÁTICOS:
 A Professora e o Regador Mágico – Jonas Ribeiro. Ilustradora: Carol W. Editora: Edebê. (http://loja.edebe.com.br).
 01 Livro de Contos Clássico.
MATERIAL DE USO COLETIVO
 Argila- 01 pacote

 02 folhas de emborrachado simples (cores variadas).

 Caneta de tecido – 2 cores

 02 caixas de giz de cera grosso triangular.

 Cola de bastão atóxico

 02 metros de TNT.

 Envelopes A4 (5 unidades)

 03 caixas de massa para modelar c/ 12.

 01 novelo de Lã

 01 pacote de balões coloridos nº 09.

 03 lápis triangular, grosso preto - JUMBO (Faber Castell ou outra
marca).

 01 bloco de papel criativo em 08 cores (Romitec) para
uso escolar.

 02 tubos de cola de isopor (médio).

 01 folha de papel crepom (amarelo).

 01 rolo de fita dupla face.

 02 folhas de papel 40k.

 02 pacotes de papel sulfite branco.

 02 folhas de papel madeira

 02 tubos de cola colorida (cores variadas).

 01 fita durex larga

 01 pote de tinta guache 250ml (cor primária).

 01 rolo de barbante.

 01 brinquedo de encaixe (de 3 anos de idade/peças grandes).
 01 pacote de aplicativo de emborrachado (c/adesivo).
 02 apontadores para lápis triangular.
 02 borrachas.
 01 caixa de lápis de cor JUMBO (grande c/ 12).
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
 01 Agenda escolar (01 fl por dia)
 01 avental plástico (nome gravado).
 01 Rolinho para pintura
 Retalhos de tecido com diferentes texturas e cores ( trazer
em uma caixa de sapato personalizada com o nome da
criança)
 03 escovas de dente com protetor (nome gravado).
 01 tubo de creme dental (Infantil)

 01 crachá com o nome e foto.
 01 toalha de rosto (nome gravado)
 01 copo plástico com alça (nome gravado)
 01 sabonete infantil
 01 tesoura com ponta redonda (nome gravado)

 01 pasta plástica grossa com alça (nome gravado)

 02 cadernos brochurão capa dura/ sem pauta – 96
folhas.

 01 prancheta (nome gravado)

 02 calcinhas ou cuecas (nome gravado)

_____________________________________________________________________
IMPORTANTE:
 Todos os livros devem ser entregues devidamente encapados e com o nome da criança gravado, bem como todo material.
 O material deverá ser entregue de 25 à 31/01/2019, no horário: de 8h às 11h30
 Início do Ano Letivo: 01/02/2018 (Sexta-feira).
 1º Encontro Formativo de pais e mestres– 09/02/2019 (sábado) – 8h30
SEJA BEM VINDO!

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2019

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL II (04 anos)
Nome da criança: _____________________________________________________________________ Turma: ______________
Conferido por: _____________________________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável: _________________________________________________________________________________
 Esta lista deve acompanhar a entrega dos materiais:
LIVROS DIDÁTICOS:
 Coleção Girolhar - Etapa 4. Editora: Edebê. (http://loja.edebe.com.br).
 Eu Gosto Mais – Integrado. Nova Edição BNCC- Célia Passos e Zeneide Silva. Volume 02. Editora: IBEP.
LIVROS PARADIDÁTICOS:
 Quanto Cabe?- Bill Borges- Editora: Edebê. (http://loja.edebe.com.br).
 A cesta de Dona Maricota. Tatiana Beliny.






MATERIAL DE USO COLETIVO
 02 folhas de emborrachado simples (cores variadas).
 02 apontadores para lápis triangular.
 02 pacotes de papel sulfite c/ 100 folhas (branco).
 01 fita dupla face.

02 folhas de papel 40k.
Argila- 1 pacote
Caneta de tecido – 2 cores
01 cola de bastão atóxico.
01 novelo - Lã

 01 bloco de papel criativo em 08 cores (Romitec) para uso escolar.

 10 lápis triangular, grosso preto - JUMBO (Faber
Castell ou outra marca).
 01 cx. de lápis de cor c/ 12 (grande).
 02 cxs. de gizão de cera c/ 12 .
 03 cxs. de massa para modelar c/ 06 (antialérgica).
 02 jogos de pincel atômico c/ 12 (grosso).
 03 metros de TNT (verde branco ou amarelo).
 02 borrachas.
 02 tubos de cola de isopor.

 01 folha de papel crepom (vermelho).
 01 fita durex (larga)

 02 pacotes de balões.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
 01 Agenda escolar (01 fl por dia)
 01 Rolinho para pintura
 Retalhos de tecido com diferentes texturas e cores (trazer
em uma caixa de sapato personalizada com o nome da
criança)
 01 avental plástico (nome gravado)
 04 escovas de dente com protetor (nome gravado)
 01 pasta plástica com alça (nome gravado)
 02 tubos de creme dental (infantil)
 01 crachá com o nome e foto.

 01 tesoura com ponta redonda (nome gravado)
 02 calcinhas ou cuecas (nome gravado)
 01 copo plástico com alça (nome gravado)
 01 sabonete infantil
 01 toalha de rosto (nome gravado)
 01 caixa de blocos lógicos de madeira (formas
geométricas) (nome gravado)
 02 cadernos brochurão capa dura – 96 folhas.

_________________________________________________________________________________
IMPORTANTE:


Todos os livros devem ser entregues devidamente encapados e com o nome da criança gravado, bem como todo material.

 O material deverá ser entregue de 25 à 31/01/2019, no horário de 8h às 11h 30.


Início do Ano Letivo: 01/02/2018 (Sexta-feira).

 1º Encontro Formativo de pais e mestres – 09/02/2019 (sábado) – 8h30

SEJA BEM VINDO!

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2019

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL III (05 anos)
Nome da criança: _____________________________________________________________________ Turma: ______________
Conferido por: ____________________________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável: _________________________________________________________________________________
 Esta lista deve acompanhar a entrega dos materiais:
LIVROS DIDÁTICOS:
 Coleção Girolhar - Etapa 5. Editora: Edebê. (http://loja.edebe.com.br).
 Eu Gosto Mais – Integrado. Nova Edição BNCC- Célia Passos e Zeneide Silva. Volume 03. Editora: IBEP.
LIVROS PARADIDÁTICOS:
 Uma História de Muitas Formas. Thiago Mazucata. Editora: Edebê. (http://loja.edebe.com.br).
 Nino no Mar de esconderijos. Ana Carolina Lemos. Editora: Edebê. (http://loja.edebe.com.br).
MATERIAL DE USO COLETIVO
 02 apontadores com depósito (simples).

 02 tubos de tinta para tecido.

 05 borrachas (brancas).

 01 pote de tinta guache.

 01 brinquedo de montar. (identificado)

 02 metros de TNT (cores variadas).

 01 quebra-cabeça de madeira (20 peças).

 02 colas de isopor.

 02 caixas de gizão de cera c/ 12 (bastão grosso).

 02 colas em bastão.

 02 caixas de lápis de cor c/ 12 (grande).

 01 pacote de sacos de celofane (médio).

 02 caixas de massa para modelar c/ 12 (antialérgica).

 03 folhas de emborrachados (Cores primárias).

 20 lápis comuns (não serve grafite).

 01 pincel de pelo Nº 16.

 01 bloco de papel criative collor set.

 01 rolo de durex (largo).

 02 folhas de papel dupla face.

 01 papel laminado (dourado ou prata).
 03 folhas de papel 40k.

 02 folhas de emborrachados com glitter.
 01 bloco de papel origami para dobraduras.

 02 folhas papel cartão (cores variadas).

 01 folha de papel crepom (azul).
 02 folhas de papel madeira.

 01 pacote de papel sulfite c/ 500 folhas (branco)
 01 pacote de argila.

 01 novelo de lã.

 02 canetas para tecido. (cores diferentes)

 01 rolinho para pintura.

 10 envelopes A4.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

 01 Agenda escolar (01 fl por dia)
 Retalhos de tecido com diferentes texturas e cores (trazer
em uma caixa de sapato personalizada com o nome da
criança)

 01 tubo de creme dental (infantil)
 01 caderno de desenho (encapado e com nome)

 01 avental plástico (nome gravado)

 02 cadernos brochurão capa dura – com pauta
(encapado e com nome)
 01 crachá com o nome e foto.

 04 escovas de dente c/ protetor (nome gravado)

 01 copo plástico com alça (nome gravado)

 01 tesoura de ponta redonda (nome gravado)

 01 pasta com alça (grossa com o nome gravado)

__________________________________________________________________________________
IMPORTANTE:


Todos os livros devem ser entregues devidamente encapados e com o nome da criança gravado, bem como todo material.

 O material deverá ser entregue de 25 à 31/01/2019, no horário de 8h às 11h30.


Início do Ano Letivo: 01/02/2018 (Sexta-feira).

 1º Encontro Formativo de pais e mestres – 09/02/2019 (sábado) – 8h30

SEJA BEM VINDO!

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2019

ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º ANO (06 anos)
Nome da criança: _____________________________________________________________________ Turma: ______________
Conferido por: _____________________________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável: _________________________________________________________________________________
 Esta lista deve acompanhar a entrega dos materiais:
LIVROS DIDÁTICOS: (Alfabetização e Letramento, Alfabetização Matemática, Ciências Humanas e da Natureza, Arte

e Ensino Religioso) + Coleção Imaginação e Arte. A compra será realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ
BRASIL, no endereço eletrônico: http://loja.edebe.com.br
(Disponível na escola a partir do dia
15/01/2018).
 HELLO! Kids 1º ano/ Rita Brugin de Faria, Eliete Canesi Morino. 5. Ed. São Paulo: Ática, 2018.
LIVROS PARADIDÁTICOS:
 Livro dos Pés. Liana Leão . Ilustrações: Eve Ferretti. Editora: Edebê. (http://loja.edebe.com.br).
 A Piabinha do Rio das Velhas. Rosa Ayres. Editora: Paulinas
 01 Gibi
MATERIAL DE USO COLETIVO
 01 caixa de lápis de cor (24 cores).

 01 pacote de papel criative collor set (cores vivas).

 02 caixas de giz de cera grosso.

 02 pacotes de papel sulfite (Branco).

 02 caixas de massa para modelar.

 01 jogo educativo (formação de palavras ou frases).

 03 metros de TNT (cores primárias).

 10 borrachas.

 02 pacotes de balões (coloridos).

 05 unidades de saco médio de celofane. (grande).

 20 lápis comuns (não serve grafite).
 02 folhas de papel 40 k.

 02 folhas de emborrachados coloridos.

 02 tubos médios de cola de isopor (90g).

 01 pacote de argila.

 02 folhas de papel crepom (verde e marrom).

 03 apontadores com depósito (simples).

MATERIAL DE USO PESSOAL
 01 agenda escolar (01 fl por dia)
 01 tesoura com ponta redonda (nome gravado).
 03 escovas de dente com protetor (nome gravado).
 01 tubo de creme dental (infantil).
 01 avental plástico (nome gravado).








01
01
01
01
01
01

toalha de rosto (nome gravado).
sabonete infantil.
copo plástico com alça (nome gravado).
caderno brochurão – meia pauta (Capa dura).
caderno brochurão – com pauta (Capa dura).
crachá com nome e foto.

___________________________________________________________________________________
IMPORTANTE:


Todos os livros devem ser entregues devidamente encapados e com o nome da criança gravado, bem como todo material.

 O material deverá ser entregue de 25 à 31/01/2019, no horário de 8h às 11h30.


Início do Ano Letivo: 01/02/2018 (Sexta-feira).

 1º Encontro Formativo de pais e mestres – 09/02/2019 (sábado) – 8h30

SEJA BEM VINDO!

