UNIDADE SANTO AMARO

LISTA DE MATERIAL| INFANTIL II – 2021
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS – Identificar com nome do aluno
Livro: “Marcha Criança (3 e 4 anos) - Integrado” – ISBN: 9788547402556 - Editora Scipione Autores: Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho e Vívian Marsico
01 Livro de Inglês: HIPPO FRIENDS 1 (Pupil’s book) – ISBN: 9780521680103 - Editora Cambridge
01 Livro: “O Cabelo de Lelê” – Valéria Belém - Editora IBEP
01 Livro: “Ei, Psiu... Meu Rabinho Sumiu - Paulo Debs - Editora Debs
01 Livro: “O Sorriso Perdido” – Sueli Ferreira de Oliveira - CPB Educacional
01 Bíblia Ilustrada Infantil – Geográfica Editora
01
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Mochila – Poderá ser adquirida na escola - modelo personalizado CRE
Fichário com divisória – Poderá ser adquirida na escola - modelo personalizado CRE
Lancheira – Poderá ser adquirida na escola - modelo personalizado CRE
Estojo grande com 3 divisórias – Poderá ser adquirido na escola - modelo personalizado CRE
Jogo de Divisórias com 12 divisórias – Tamanho A4 com 4 furos
Plásticos grossos de 4 furos
Pasta com elástico – Tamanho A4 - verde (para lição de casa)
Pasta com ferragem –Tamanho A4 - verde escuro (identificadas com nome e série por fora)
Borrachas brancas
Apontador com coletor (com dois furos – fino e grosso)
Lápis preto triangular (jumbo)
Caixa de giz de cera longo grosso (triangular) – Faber Castell
Caixa de lápis de cor grande e triangular jumbo – 12 cores - Faber Castell
Caixa de canetas hidrográficas de ponta grossa – 12 cores - Faber Castell ou Acrilex
Tesoura vai e vem – Faber Castell
Tesoura para Massinha
Cola líquida de 110 gramas
Esponja de louça
Caixa de cola colorida (6 cores)
Cola glitter (cor da preferência)
Camiseta de adulto - para aula de Arte (proteção do uniforme)
IMPORTANTE

Em alguns itens desta lista, apresentamos a marca do fabricante do produto a título de
referência. A intenção é garantir o uso de material de boa qualidade na confecção dos
trabalhos dos alunos.
ANTES DE REALIZAR A COMPRA DA LISTA, FAVOR LER AS INSTRUÇÕES DA ÚLTIMA PÁGINA
SOBRE IMAGENS E TIPOS DE PERSONAGENS NOS MATERIAIS ESCOLARES.
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02 Tela para pintura (20 x 30cm)
02 Potes de massa para modelar grande
01 Pincel nº 12 (chato)
01 Brinquedo pedagógico (sugestão: tangram, monta-monta, jogos de encaixe etc.)
MATERIAL DE USO COLETIVO – Sem identificação
Acessório para caixa de fantasias – Doação para escola (Sugestão: chapéu, colar, gravata,
01
fantasia, avental etc.)
01 Pacote com 4 peças de forminhas de brincar com massinha
01 Pacote de palito de sorvete colorido
01 Pacote de palito de churrasco
01 Caixa de Cotonete
01 Dúzias de botões diversos
01 Fita crepe colorida
01 Pacote de Papel Canson A4
01 Pacote de Papel Canson A3 (grande)
02 Potes de Purpurina (prata e vermelho)
02 Potes de Lantejoulas (prata e vermelho)
02 Unidades de Perfex
01 Livro Infantil (que não fira a visão cristã – conferir instruções ao final da página)
Enviar: revistas sobre assuntos rurais, decoração, National Geographic etc (para recorte), restos
de lã, retalhos coloridos de tecidos e sementes.
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
01 Nécessaire que deverá conter: escova de dente, pasta dental, copo plástico e toalha de mão
02 Caixas de lenço de papel
04 Pacotes de lenços umedecidos (1 na mochila e 3 na escola)
01 Squeeze resistente com tampa que não vaza (com nome da criança)
Observações:
1. Material de uso coletivo: Este material será utilizado em grupo para facilitar a realização das
atividades propostas. Não deverá ser etiquetado. Por ocasião dos eventos e projetos
pedagógicos, poderão ser solicitados outros materiais.
2. Os materiais escolares não podem conter figuras que firam a visão da escola (caveiras, bruxas,
símbolos de magia, duendes, vampiros, super-heróis que adotem o ocultismo e bruxaria como
fonte de poder etc). Em caso de dúvida, entrar em contato com a Coordenação de Ensino.
3. Material individual e de classe: deverá ser reposto durante o ano, conforme a necessidade, e
estar identificado com nome.
4. Os livros didáticos poderão ser adquiridos na escola.

