INFANTIL 2

LISTA DE MATERIAIS - 2019

MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL (não precisa ser identificado)
Anilina líquida comestível - várias cores (frasco 10 ml)
Baldinho e pá (para tanque de areia) ou panela velha e 1 colher de pau
Bloco criativo colorido A3 (120g / m²)
Bloco de desenho Canson branco A3 (180g / m²)
Cola branca - reposição, 1000ml
Folha de Sulfite 40kg (tamanho A3)
Lixa fina nº 80
Marcador para quadro branco Pilot recarregável WBMA (qualquer cor)
Massa de modelar soft (500g)
Pá de jardinagem plástica
Palito de sorvete (madeira)
Papel cartão branco
Pincel escolar nº 0 (brochinha)
Pincel Trincha nº 2
Rolo para pintura (espuma, tamanho 9 cm)
Saco plástico grosso (tamanho A3)
Saco plástico grosso com 4 furos (tamanho A4)
Tecido de algodão estampado (motivos infantis)
Tecido de algodão estampado (motivos infantis) *apenas alunos novos
Tinta guache (250ml, 1 branca e 3 variadas)

QUANTIDADE
2 unidades
1 jogo
2 blocos
4 blocos
1 tubo
100 folhas
2 folhas
1 unidade
2 potes
1 unidade
50 unidades
5 folhas
1 unidade
1 unidade
1 unidade
10 unidades
10 unidades
1,5 metro
1,5 metro
4 potes



MATERIAL PARA USO DIÁRIO (deve ser identificado com nome e série)
Pasta polionda, com elástico, 2 cm de altura, tamanho A4 (cor amarela)
Camiseta adulto, para pintura (não pode ser avental)

Tílulo:
Autor:
Tílulo:
Autor:
Tílulo:
Autor:
Tílulo:
Autor:



OBRAS LITERÁRIAS E LIVROS COMPLEMENTARES (serão utilizados ao longo do ano)
Quando eu nasci (ADOTADO EM 2018)
Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso
Editora: Alaúde
Pra que serve um dedo
Paula Taitelblaum
Editora: Piu
Pomelo e as cores (ADOTADO EM 2018)
Ramona Bãdescu
Editora: Caramelo
Casa de passarinho
Ana Rosa Costa
Editora: Positivo

1º bimestre
2º bimestre
3º bimestre
4º bimestre

BIBLIOTECA CIRCULANTE

OBSERVAÇÕES:
1. É necessário repor o material de uso diário (se perdido, danificado ou totalmente utilizado ao longo
do ano).
2. Recomendamos a aquisição de uma mochila grande e resistente, que comporte uma pasta tamanho A4, troca de roupa e
lancheira. A mesma poderá ser reutilizada nos anos seguintes, se estiver em boas condições.
3. A agenda será fornecida pelo colégio na primeira semana de aula.
4. A entrega dos materiais será no dia 25/01 das 13h30 às 15h30. Este dia será destinado apenas a esta atividade. Início
das aulas em 28/01 .

