UNIDADE BUTANTÃ
LISTA DE MATERIAIS | INFANTIL I
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS - Identificar nome do Aluno
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Conjunto de Livros Didáticos: Coleção Acrescer – Adquirir na Secretaria da Escola
Bíblia da Garotada – Ed. Hagnos
Ensino Bíblico: Maternal 1 – “Deus fez tudo” – Ed. Cristã Evangélica (1°semestre)
Ensino Bíblico: Maternal 2 – “Deus me ama” – Ed. Cristã Evangélica (2°semestre)
Paradidático: “O que faltava na terra” – Casa Publicadora Brasileira (1º trimestre)
Paradidático: “Menina bonita do laço de fita” – Editora Ática (2º trimestre)
Paradidático: “Família todo mundo tem” – Casa Publicadora Brasileira (3º trimestre)

MATERIAL INDIVIDUAL - Identificar nome do Aluno
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Mochila – modelo personalizado CRE – Adquirir na Secretaria da Escola
Lancheira – modelo personalizado CRE – Adquirir na Secretaria da Escola
Estojo grande com 3 divisórias – modelo personalizado CRE – Adquirir na Secretaria da Escola
Caixa de lápis de cor grande Jumbo (12 cores)
Caixa de gizão de cera curto com 12 cores
Caixa de caneta hidrográfica grossa
Colas Pritt pequenas
Cola Gliter
Cola líquida de 40 gramas (pequena)
Camiseta grande usada ou nova (para usar durante as atividades de artes)
Caixa de tinta pintura a dedo (6 cores)
Caixa de tinta plástica (6 cores)
Caixa de tinta aquarela
Jogo para crianças de até 3 anos. Ex. Quebra-cabeças (4 peças), Dominó, etc.
Pasta polionda escolar lombada 5 cm (verde)
Pasta plástica verde tamanho ofício com elástico para lição de casa
Pasta pequena (para colocar papéis e documentos a serem enviados aos pais)

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 DOS MATERIAIS, LEIA AS INSTRUÇÕES DA PÁGINA SEGUINTE SOBRE AS
IMAGENS DE PERSONAGENS RECOMENDADOS PELA ESCOLA.
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LISTA DE MATERIAIS | INFANTIL I
MATERIAL DE USO COLETIVO (Sem Identificação)
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Unidade de Perfex
Blocos de Papel Canson A3
Bloco de papel Canson A4 150g
Lixa para parede nº 150(preta)
Pacote de papel dobraduras de cores variadas
Pincel nº 12 (chato)
Rolo de espuma para pintura
Plásticos de 4 furos – grosso
Rolos de fita Crepe
Contact transparente (1 metro)
Potes (140 ou 150 g) de massa para modelar (Uti Gutti, não pode ser com gliter)
Caixas de lenço de papel
Pote de guache 250ml (Cor de sua preferência)
Revistas para recorte

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (deve vir diariamente dentro da mochila)
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Necessaire que deverá conter: escova de dente, creme dental, copo plástico e toalhinha)
Pacotes de lenço umedecido
Squeeze ou garrafinha plástica resistente (com o nome da criança)
Toalhinha para refeição que deverá ficar dentro da lancheira

Observações:
1. Material de uso coletivo: Este material será utilizado em grupo, facilitando e dinamizando a realização
das atividades propostas. Não deverá ser etiquetado. Por ocasião dos eventos e projetos pedagógicos,
poderão ser solicitados outros materiais.
2. Material individual e de classe: Deverá ser reposto durante o ano, conforme a necessidade, e estar
identificado com nome. Não será permitido o uso de materiais com desenhos ou figuras que firam a
visão cristã, tais como: bruxas, duendes, vampiros, monstros e outros. Qualquer dúvida, entrar em
contato com a escola antes de adquirir o material.
3. Os materiais deverão ser entregues na escola nos dias 23 ou 24/01/2019 para conferência e
organização (no dia 25/01/19 não haverá expediente na escola).

