LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
ANO LETIVO: 2018
ENSINO FUNDAMENTAL
INFANTIL 1

ESCRITA-DESENHO-PINTURA
02 lápis pretos nº02 JUMBO
01 borracha grande e dura
01 caixa de lápis de cor – 12 ou 24 cores JUMBO
01 estojo com giz de cêra curton triangular
01 tesoura sem ponta
01 apontador com depósito
01 estojo de tecido com 03 repartições (com os itens acima
dentro dele e etiquetados)
03 potes de massinha para modelar (única cor)
PASTAS
01 pasta polionda de 5,5 cm
02 pastas plásticas com elástico
01 pasta de papelão vermelha (aula de Inglês)
02 pastas catálogos contendo 50 plásticos
01 pasta maleta polionda com alça A4
PAPÉIS
400 folhas de sulfite branca – A4
100 folhas de papel criativo fluorescente
01 folha de papel (Kraft)
03 folhas de papel color set
05 folhas de EVA lisas
02 folhas de cartolina branca
02 folhas de papel cartão
DIVERSOS
40 plásticos transparentes
01 pacote de letras móveis de EVA contendo 245 peças
01 pacote de números móveis de EVA contendo 245 peças
01 cola bastão 40g
01 cola bisnaga 40g
01 tela 20X30
02 m de tecido TNT (não colante e liso)
01 durex colorido
01 rolo de fita crepe grossa 50mm
01 rolo de fita crepe fina
01 foto atual da criança 10x15 cm
01 livro usado em bom estado
01 crachá com cordão
50 palitos de sorvete
01 caneta de retro projetor preta
01 jogo de pinos mágicos
01 quebra-cabeça ou dominó (letras, números, animais,
frutas)
02 refis de cola quente finos
KIT DE ARTE
01 caderno de desenho

01 LIVRO DE HISTÓRIAS PARA RODÍZIO (Favor
retirar o nome do mesmo na secretaria da escola):

OBSERVAÇÕES:
1-

2-

34-

5-

Não é necessário adquirir agenda. Em
2018, usaremos “Agenda Digital”
(programa de relacionamento), através
do aplicativo “BINÓCULO”, do Sistema
de Ensino Pueri Domus.
Os materiais deverão ser entregues na
semana de 22 a 26/01, na unidade
respectiva ao segmento do aluno.
Os materiais deverão vir encapados e
etiquetados com o nome do estudante.
Alguns itens (materiais) serão pedidos no
decorrer do ano, de acordo com as
necessidades das atividades a serem
realizadas.
INÍCIO ANO LETIVO 2018: 29/01/2018
(segunda-feira).

“Há materiais diversos que possibilitam ao
aluno um “criar” significativo e diversificado
e contribuem para que as crianças tenham
um desenvolvimento integral de sua
identidade
e
possam
ampliar
os
conhecimentos
sociais,
culturais
e
socializadores. Eles proporcionam aos
pequenos viver experiências intensas,
tornando-os coautores de seu aprendizado”.
(Revista Relatos – Intercâmbio de Estudos;
Publicação do Sistema de Ensino Pueri Domus
– Abril de 2011)

