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

ESCRITA – DESENHO – PINTURA
01 caderno de desenho (grande) de capa dura

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

PASTAS
01 Pasta fina com elástico (amarela)
01 pasta tipo maleta tamanho A3
PAPÉIS (CORES DIVERSAS)
04 Folhas de EVA (liso)
02 folhas de EVA (estampado)
04 folhas de color set
04 cartolinas (brancas)
1 rolo de papel crepom
02 Folhas de papel laminado
01 bloco de papel criativo (8 cores)
01 bloco de papel Credeart branco A3
04 folhas de papel pardo
01 folha kraft estampado dupla face
DIVERSOS
01 cola dimensional
01 pote de 150 g de massinha (única cor)
02 tubos grande de cola bastão
01 brinquedo pedagógico adequado para criança de
até 3 anos (peças grandes)
02 fotos atuais da criança
01 almofada com o nome da criança
02 pacotes de pipoca (micro-ondas)
01 pacote de palito colorido
01 fita transparente (larga)
01 rolo de fita crepe larga (5 cm)
01 metro de tecido TNT
01 pincel chato nº24
01 pincel chato nº06
02 refis de cola quente
03 potes de glitter colorido
03 saquinhos de lantejoulas coloridas
01 caneta retroprojetora ponta fina
01 caneta retroprojetora ponta grossa
01 pincel atômico
03 metros de tule
01 pacote de penas coloridas
01 tubo de cola pequena
02 durex coloridos
Revistas para recorte (Crescer ou Pais e filhos)
01 pacote de algodão bolinha
01 pacote de etiqueta
01 pote de geleia Amoeba
01 caixa organizadora pequena (pode ser caixa de
sapato encapada)

OBSERVAÇÕES:
1-

2-

34-

5-

Não é necessário adquirir agenda. O
aluno receberá no kit de livros, uma
agenda
exclusiva
e
totalmente
interativa, do Sistema 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).

