UNIDADE SANTO AMARO
LISTA DE MATERIAIS | INFANTIL I - 2019
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS – Identificar com nome do Aluno
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Conjunto de Livros Didáticos: Coleção Acrescer
Bíblia Ilustrada Infantil – Geográfica Editora
“Família todo Mundo Tem” – Editora CPB Educacional
“Manchas e Listrinhas” – Editora CPB Educacional
“Lápis Cor de Pele” – Editora CPB Educacional

TODOS OS LIVROS SERÃO VENDIDOS NA ESCOLA – 1º PLANTÃO PARA PAIS VETERANOS NOS DIAS 04 E 05/12/18
(REUNIÕES DE PAIS). PLANTÃO PARA PAIS NOVOS: 06 E 07/12 – na Unidade Santo Amaro.

MATERIAL INDIVIDUAL - Identificar com nome do aluno
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Fichário com divisória - modelo personalizado CRE (uso obrigatório - adquirir na Escola)
Mochila – modelo personalizado CRE – Poderá ser adquirida na Escola
Lancheira – modelo personalizado CRE – Poderá ser adquirida na Escola
Estojo grande com 3 divisórias – modelo personalizado CRE – Poderá ser adquirido na Escola
Pacote de papel canson A3 (folha grande)
Plásticos grossos com 4 furos
Pasta polionda fina – verde (para lição de casa)
Pasta com ferragem – verde escuro (identificadas com nome e ano escolar do aluno)
Lápis grafite grosso (jumbo)
Caixa de giz de cera curto grosso (triangular)
Caixa de lápis de cor grande 12 cores (jumbo)
Caixa de canetas hidrográficas de ponta grossa -12 cores
Cola bastão grande
Cola líquida de 110 gramas
Caixa de guache (12 cores)
Caixa de cola colorida (6 cores)
Unidade de cola glítter (cores da preferência)
Camiseta grande de adulto - para aula de Arte (proteção do uniforme) (pode ser usada)
Tela para pintura (20 x 30cm)
Pacote de lantejoulas grande
Potes de massa para modelar grande
Pincel nº. 12 (chato)
Brinquedo pedagógico (sugestão: quebra-cabeça, monta-monta, jogos de encaixe, etc.)
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, LEIA AS INSTRUÇÕES DA
PÁGINA SEGUINTE SOBRE OS TIPOS DE PERSONAGENS NOS
MATERIAIS ESCOLARES.
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MATERIAL DE USO COLETIVO (Sem Identificação)
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Pacote de Canson Color ou Lumi Paper A4
Pacotes de Papel Canson A4 (210 mm x 297 mm)
Rolo de fita crepe colorida
Pacote de palitos de sorvete coloridos
Caixa de palito de fósforo (para colagem)
Acessório para caixa de fantasias (sugestão: chapéu, colar, gravata, fantasia, avental, etc.)
Livro Infantil (que não fira a visão cristã – conferir instruções ao final da página)

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (deve vir diariamente dentro da mochila)
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Nécessaire que deverá conter: escova de dente, pasta dental, copo plástico e toalha de mão
Caixas de lenço de papel
Pacotes de lenços umedecidos
Squeeze reforçado (com nome da criança)

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: Será utilizado durante o ano, conforme a necessidade, e deve 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 livros serão vendidos na escola. ENCOMENDAS nos dias 04 e 05/12/18 (Reuniões de Pais – 3º
trimestre) e 06 e 07/12 (PAIS NOVOS – Prédio da Unidade Santo Amaro). ENTREGAS E VENDAS nos
dias da Aula Inaugural e 1º dia de aulas para os alunos em 2019.
4. Os materiais deverão ser entregues na escola (em sacola grande identificada com nome do aluno) de
23 e 24/01/2019 para conferência e organização. (No dia 25/01 a escola não terá expediente.)

