MATERIAL ESCOLAR - 2021
INFANTIL 1

MATERIAL INDIVIDUAL DO ESTUDANTE
1 pacote de lantejoulas grandes
1 bloco colorido 235mm × 325mm, 8 cores, 32 folhas
1 bloco de papel A3 – 120g – 20 folhas brancas
1 bloco de papel A3 (colorido)
1 bloco de papel kraft A4
1 potes de massa para modelar (500g)
1 saquinho de areia colorida (100g)
1 pacote de cola colorida (6 cores)
1 cola de 500g (cola branca lavável)
1 rolo de fita adesiva colorida
1 rolo de barbante cru
1 novelo de lã
1 pincel nº 18 (chato ou redondo)
1 rolinho de pintura (médio)
1 pincel brochinha
1 lixa à base d’água
1 caixa de giz de cera jumbo, com 12 cores
1 vidro de anilina alimentícia – cor viva
1 pacote de argila (500g)
2 canetas permanentes pretas 2.0
1 caneta para tecido (azul)
2 pacotes de tinta em pó (verde e amarelo)
1 pacote de palito de picolé colorido
2 potes de tinta guache (500ml – cor verde, rosa ou branca)
2 tintas para tecido (rosa e azul)
1 tela tamanho 30cm × 40cm
1 camiseta (tamanho adulto – nova ou usada) para atividades de pintura
1 pasta-catálogo A3, com 40 plásticos
1 jaleco branco de mangas compridas
Observação:
*A qualidade da produção das crianças está diretamente relacionada à qualidade dos materiais.
*Orientamos cuidado na embalagem e no transporte das folhas de papel para não virem amassadas.

Livros

•

2 livros de leitura/literatura infantil que serão sugeridos às famílias na primeira Reunião de Pais 2021.

MATERIAL ESCOLAR - 2021
INFANTIL 2

MATERIAL INDIVIDUAL DO ESTUDANTE
2g de glitter – cores variadas
1 pacote de lantejoulas grandes
1bloco colorido 235mm × 325mm, 8 cores, 32 folhas
2 blocos de papel A3 – 120 gramas – 20 folhas brancas
1bloco de papel A3 (colorido)
2 potes de massa para modelar (500g)
1 pacote de argila (500g)
1 cola de 500g (cola branca lavável)
1 caixa de giz de cera jumbo, com 12 cores
1 caixa de giz de cera, com 12 cores
1 caixa de canetas hidrográficas grossas – estojo com 12 cores
1 rolo de fita adesiva colorida
1 caixa de giz branco, de quadro-negro
2 lixas à base d’água
1 caixa de cola colorida com glitter com 6 cores
1 saquinho de areia colorida
1 pincel nº 16 (chato ou redondo)
1 rolinho de pintura (pequeno)
1 tesoura inoxidável sem ponta
2 potes de nanquim preto (20ml)
1 estojo de aquarela
1vidro de anilina alimentícia – cor viva
1 rolo de barbante colorido
1 pacote de palito de picolé (cor madeira)
2 potes de tinta guache (500ml – cor verde e marrom)
1 tela tamanho 30cm × 40cm
1 pasta-catálogo A3, com 40 plásticos
2 canetas permanentes pretas 2.0
1 caneta para tecido (verde)
2 pacotes de tinta em pó (rosa e azul)
1 camiseta (tamanho adulto, nova ou usada) para atividades de pintura
1 jaleco branco de mangas compridas
Observação
*A qualidade da produção das crianças está diretamente relacionada à qualidade dos materiais.
*Orientamos cuidado na embalagem e no transporte das folhas de papel para não virem amassadas.
*Na primeira semana de aula, os alunos da Jornada Ampliada (Integral) serão informados a respeito dos materiais
necessários para os cursos escolhidos.

Livros

• LÍNGUA INGLESA: Material Exclusivo da Red Balloon
• 2 livros de leitura/literatura infantil que serão sugeridos às famílias na primeira Reunião de Pais 2021.

MATERIAL ESCOLAR - 2021
INFANTIL 3

MATERIAL INDIVIDUAL DO ESTUDANTE
1 bloco colorido 235mm × 325mm, 8 cores, 32 folhas
1 bloco de papel A3 – 120g – 20 folhas brancas
1 bloco de papel A3 (colorido)
1 bloco de papel A4 (branco)
1 pote de massa para modelar (500g)
4 colas brancas de 90g
1 caixa de canetas hidrográficas grossas – estojo com 12 cores
1 caixa de gizão de cera (12 cores)
1 caixa de lápis de cor jumbo (12 cores)
1 caixa de cola colorida com gliter (6 cores)
4 lápis pretos HB
1 apontador de aço
2 borrachas tamanho médio (verdes ou brancas)
1 pacote de lantejoulas grandes
2g de glitter – cores variadas
1 pincel nº 12 (chato ou redondo)
1 rolo de barbante colorido
1 pote de tinta guache (500ml – cor vermelha ou preta)
2 lixas à base d’água
1 vidro de anilina alimentícia – cor viva
1 rolo de fita adesiva colorida
1 estojo de aquarela
1 pacote de argila (500g)
1 tela tamanho 30cm × 40cm
1 gibi infantil
1 pasta-catálogo A3, com 40 plásticos
1 tesoura inoxidável sem ponta
2 canetas permanentes pretas 2.0
1 caneta para tecido (vermelha)
2 pacotes de tinta em pó (amarelo e vermelho)
1 camiseta (tamanho adulto, nova ou usada) para atividades de pintura
1 jaleco branco de mangas compridas
1 pasta plástica polionda - 2cm (verde com elástico)
Observação:
*A qualidade da produção das crianças está diretamente relacionada à qualidade dos materiais.
*Orientamos cuidado na embalagem e no transporte das folhas de papel para não virem amassadas.
*Na primeira semana de aula, os alunos da Jornada Ampliada (Integral) serão informados a respeito dos materiais
necessários para os cursos escolhidos.

Livros
•
•
•
•

Coleção 21: Projetos e sequências da Educação Infantil
LÍNGUA INGLESA: Material Exclusivo da Red Balloon
Material de Pensamento Computacional: Mind Makers Infantil 3
Livros de leitura/literatura infantil que serão sugeridos às famílias na primeira Reunião de Pais 2021.

MATERIAL ESCOLAR - 2021
INFANTIL 4

MATERIAL INDIVIDUAL DO ESTUDANTE
1 bloco colorido 235mm × 325mm, 8 cores, 32 folhas
1 bloco de papel A4 (branco)
1 bloco de papel A3 (colorido)
4 colas brancas de 90g
1 caixa de massa para modelar (500g)
1 pacote de argila (500g)
2 lixas à base d’água
1 rolo de barbante colorido (cor a escolher)
1 rolo de fita adesiva colorida
1 caixa de canetas hidrográficas grossas – estojo com 12 cores
1 conjunto de giz pastel seco ou oleoso
1 caixa de gizão de cera (12 cores)
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
1 caixa de cola colorida com gliter (6 cores)
1 caixa ou estojo de lápis aquarela
4 lápis pretos HB
1apontador de aço
2 borrachas tamanho médio (verdes ou brancas)
1 pincel nº 10 ou nº 8 (chato ou redondo)
1 vidro de anilina alimentícia - cor viva
2g de glitter, cores variadas
1 pote de tinta guache (500ml – cor amarela ou azul)
1 tela tamanho 30cm × 40cm
1 gibi infantil
3 canetas permanentes pretas 2.0
1 caneta para tecido (rosa)
2 pacotes de tinta em pó (roxo e laranja)
1 camiseta (tamanho adulto, nova ou usada) para atividades de pintura
1 jaleco branco de mangas compridas
1 pasta plástica polionda – 2cm (vermelha com elástico)
1 pasta-catálogo A4, com 40 plásticos
1 tesoura inoxidável sem ponta
1 caderno meia pauta - capa dura - espiral (48 folhas)

Observação:
*A qualidade da produção das crianças está diretamente relacionada à qualidade dos materiais.
*Orientamos cuidado na embalagem e no transporte das folhas de papel para não virem amassadas.
*Na primeira semana de aula, os alunos da Jornada Ampliada (Integral) serão informados a respeito dos materiais
necessários para os cursos escolhidos.

Livros
•
•
•
•

Coleção 21: Projetos e sequências da Educação Infantil
LÍNGUA INGLESA: Material Exclusivo da Red Balloon
Material de Pensamento Computacional: Mind Makers Infantil 4
Livros de leitura/literatura infantil que serão sugeridos às famílias na primeira Reunião de Pais 2021.

