Educação Infantil
Relação de material – JARDIM II – 2018
O material deverá ser entregue de 15/01 a 19/01 no prédio da Ed. Infantil
03-Tubos de cola de 90 gr. (de boa qualidade)
01-Caixa de lápis de cor – 24 cores (de boa qualidade)
02-Caixas de massa de modelar – 12 cores (de boa
qualidade)
01-Caixa de cola colorida – 6 cores
01-Caixa de canetas hidrocor jumbo – 12 cores
01-Caixa de gizão de cera – 12 cores
03 - Refis de cola quente grosso
01 - Refil de cola quente fina
½ Metro de brim azul escuro
1,5 Metros de viés (35 mm) vermelho
12 - Prendedores (de roupa) de madeira
03 - Metros de TNT branco
02-Potes de estrelinhas
03-Pacotes de lantejoula grande (não pode ser a
pequena)
01-Caixa plástica retangular de 9 litros (para guardar o
material do aluno)
02-Potes de guache de 250 ml (1 branco e 1 rosa)
01-Pote plástico com tampa (para guardar a massa
de modelar) - 400ml
01-Tábua de carne plástica lisa dos 2 lados
10-Metros de fita de cetim 15mm
01-Avental para pintura
01-Tesoura com pontas arredondadas (de preferência
com nome gravado) – se canhoto trazer a tesoura
própria
01-Pincel nº 14
05-Lápis pretos nº 2
03-Borrachas nº 20 brancas e macias
01-Apontador com depósito
01-Estojo com zíper (com 3 partes)
05-Placas de EVA – 1 branco, 1 cor de pele, 1 marrom,
1 com textura e 1 com gliter
01-Caderno brochura capa dura 96 fl. grande
04-Tubos de cola bastão de 40 gr (de boa qualidade)
01-Caixa de cola glitter com 6 cores
10-Botões coloridos sem pé tamanho médio
02-Perfex
200-Folhas de sulfite branco A4

Folhas de: color set (2 vermelhas, 2 amarelas e 2
laranjas), crepom (1 azul claro e 1 marrom), 1 folhas de
papel pardo
01-Bloco colorido cartonado 30 fls. (tamanho ofício)

não pode ser cor fluorescente - 140g
01-Bloco de Canson A4 branco

01-Rolete de espuma pequeno para pintura
01-Brinquedo de areia – balde e pá
02-Revistas velhas para recorte (Globo Rural, Pais e
Filhos, , etc) – verificar conteúdo

01 - Durex largo transparente
01 - Rolo de fita crepe
MATERIAL QUE DEVERÁ VIR COM O ALUNO NO 1º DIA DE
AULA NA MOCHILA
01-Nécessaire com escova dental, sabonete em barra
com saboneteira, pasta dental e toalha de mão
01-Mochila com uma troca de roupa, um pente ou
escova de cabelos
02-Caixas de lenço de papel
02-Potinhos ou saquinhos de lenços umedecidos
01-Caneca de plástico duro, que ficará na escola
LIVROS SOLICITADOS

01-Livro de história infantil para a faixa etária –
Editoras sugeridas: FTD – Moderna - Ática
01-Livro de inglês – Cookie and Friends B
Editora Oxford – autor: Vanessa Reilly (será
providenciado pelos responsáveis)

Obs: Caso prefiram, os livros poderão ser
adquiridos:
LOJA SEMEAR – Rua Duque de Caxias,1832
telefone 3562 1312 (em frente a Loja Cirúrgica)




TODO MATERIAL DEVERÁ CONTER O NOME DA
CRIANÇA.
INÍCIO DO ANO LETIVO: 22/01/2018

Educação Infantil
Relação de material – JARDIM I – 2018
O material deverá ser entregue de 15/01 a 19/01 no prédio da Ed. Infantil
02-Tubos de cola de 90 gr.(de boa qualidade)
200-Folhas de papel sulfite branco A4
01-Caixa de giz de cera jumbo– 12 cores
01-Bloco cartonado colorido (tamanho ofício) - não
01-Caixa de lápis de cor jumbo – 12 cores (boa qualidade) pode ser cor fluorescente – 140g
03-Caixas de massa de modelar – 12 cores (boa qualidade) 01-Rolete de espuma pequeno para pintura
01-Caixa de cola colorida – 6 cores
01-Bloco de Canson A4 branco
01-Caixa plástica retangular de 9 litros – qualquer cor (para
Folhas de: color set (2 azuis, 2 pretos e 2
colocar o material do aluno)
vermelhas), crepom (1 verde e 1 vermelho) e 02
03-Colas bastão de 40 gr. (de boa qualidade)
folhas de papel pardo
01-Caixa de cola glitter - 6 cores
01-Pote plástico com tampa (para guardar a massa de
02-Lixas d'Água
modelar)
01-Brinquedo de areia (balde e pá)
01-Tábua de carne plástica lisa – tamanho aprox. 30 X 20
03-Revistas velhas para recorte (Globo Rural, Pais
cm
e filhos, etc) – verificar conteúdo
02-Potes de guache de 250 ml (1verde escuro e 1 amarelo)
01-Avental para pintura
01-Tesoura com pontas arredondadas (caso seja canhoto a MATERIAL QUE DEVERÁ VIR COM O ALUNO NO 1º DIA DE
AULA NA MOCHILA
tesoura própria) gravar nome na lâmina
01-Nécessaire
com
escova dental, sabonete em barra
01-Caixa de caneta hidrocor jumbo – 12 cores
com saboneteira, pasta dental e toalha de mão. (tudo
01-Pincel nº 20
com nome)
03-Lápis pretos nº 2
02-Caixas de lenço de papel
02-Borrachas nº 20 branca e macia
02-Apontadores com depósito (01 para lápis de escrever e 03-Saquinhos ou potinhos com lenços umedecidos
01-Mochila com 1 troca de roupa (uniforme) e um pente
01 para lápis jumbo)
ou escova de cabelos.
01-Estojo com zíper (3 partes)
01-Caneca de plástico duro ( ficará na escola)
10-Metros de fita cetim 15mm
LIVROS SOLICITADOS
01-Pacote de olho móvel tamanho médio
01-História
infantil
para
faixa etária – Editoras sugeridas:
01-Pacote de olho casca nº 01
FTD, Moderna e Ática
02-Potinhos de estrelinhas grandes
03-Pacotes de lantejoulas grandes qualquer cor (não pode 01-Livro de Inglês - Cookie and Friends A – Editora
OXFORD – autora: Vanessa Reilly (será providenciado
ser pequena)
pelos responsáveis) )
10-Botões coloridos sem pé – tamanho médio
05-Placas de EVA – 1 verde, 1 amarela, 1 vermelha, 1 com
textura e 1 com gliter
01 - Caixa de cotonetes de hastes flexíveis com pontas de
algodão
01 - Pacote de elástico n. 18 colorido (elástico de dinheiro)
03 - Metros de TNT verde
02 - Refis de cola quente grosso
02 - Refis de cola quente fino
12 - Prendedores (de roupa) de madeira
02-Perfex
01-Pacote de bexiga no 10

Obs: Caso prefiram, os livros poderão ser
adquiridos:
LOJA SEMEAR – Rua Duque de Caxias,1832
telefone 3562 1312 (em frente a Loja Cirúrgica)




TODO MATERIAL DEVERÁ CONTER O NOME DA
CRIANÇA.
INÍCIO DO ANO LETIVO: 22/01/2018

Educação Infantil
Relação de material – MATERNAL II – 2018
Material que deverá ser entregue de 15/01 a 19/01 no prédio da Ed. Infantil
03-Frascos de cola de 90 gr (de boa qualidade)
01-Caixa de giz de cera retrátil jumbo – 12 cores
03-Caixas de massa de modelar – 12 cores – a base de
amido
01-Caixa de cola colorida – 6 cores
01-Caixa de lápis de cor jumbo e triangular – 12 cores
01-Caixa de cola glitter (6 cores)
01-Tubo de tinta de tecido (60 ml) na cor que preferir
01-Pote plástico com tampa pequeno (para guardar a
massa de modelar) – 400 ml
01-Tábua de carne plástica lisa dos dois lados –
tamanho aprox. 30 X 20 cm
03-Potes de guache de 250 ml. (1marrom e 1verde
claro e 1 azul claro)
01-Avental plástico
01-Tesoura com pontas arredondadas com o nome
gravado
01-Rolete de espuma pequeno para pintura
01-Caixa de canetas hidrocor jumbo – 12 cores
02-Blocos cartonado colorido 30 fls. Tamanho ofício –
não pode ser cor fluorescente
02-Blocos de canson A4 branco – com 20 fls.
01-Pacote de olho móvel grande
01-Pacote de estrelinha grande
03 - Metros de TNT azul
03 - Refis de cola quente grosso
02 - Refis de cola quente fino
02 - Colas bastão de 40 gr.
01 - Pincel chato – 18
30 cm de tecido estampado
30 cm de tecido liso
02 - Pacote de penas coloridas
04 - Metros de fita de cetim ( 2m grosso e 2m fino)
01 - Estojo (de 3 partes)
01 - Lápis preto no 2 jumbo triangular
03-Placas de EVA – 1 preto, 1 com textura e 1 com
gliter
03-Pacotes de lantejoulas grandes qualquer cor
20-Botões coloridos, sem pé, grandes.

100 -Folhas de sulfite branco A4 – 75 gr/m 2
01-Caixa plástica retangular – 9 litros – qualquer cor
(para guardar material do aluno)
Folhas de: 06 color set (2 verdes escuro, 2 marrons),

2 crepon (qualquer cor) e 4 folhas de papel pardo
01- Lixa d’ água
01 - Durex largo transparente
01 – Rolo de fita crepe

10 - Pratinhos de papelão no 04
01- Brinquedo de areia (balde e pá)
04-Revistas para recortes (RURAL, PAIS E FILHOS,
CLAUDIA, CRESCER) verificar conteúdo.

MATERIAL QUE DEVERÁ VIR COM O ALUNO NO 1º DIA DE
AULA NA MOCHILA
01-Nécessaire com escova dental, sabonete em barra
com saboneteira, pasta dental e toalha de mão. (tudo
com nome da criança)
01-Mochila com uma troca de roupa (uniforme) e um
pente ou escova de cabelos. (com nome)
02-Caixas de lenço de papel
04-Saquinhos ou potinhos de lenços umedecidos
01-Caneca plástica, que ficará na escola

Descrição – livros
01-História infantil para faixa etária – Editoras sugeridas:
FTD, Moderna e Ática.



Obs: Caso prefiram, os livros poderão ser
adquiridos:
LOJA SEMEAR – Rua Duque de Caxias,1832
telefone 3562 1312 (em frente a Loja Cirúrgica)



01-Pacote de Perfex

TODO MATERIAL DEVERÁ CONTER O NOME
DA CRIANÇA.
INÍCIO DO ANO LETIVO: 22/01/2018

Educação Infantil
Relação de material – MATERNAL I – 2018
O material deverá ser entregue de 15/01 a 19/01 no prédio da Ed. Infantil
04 - Frascos de cola de 90 gr.
01 - Escova de dente (para uso de pintura)
01- Caixa de canetas hidrocor jumbo – 6 cores
01- Pacote pequeno de canudos
01- Caixa de lápis de cor jumbo triagular – 12 cores
01 - Caixa hastes flexíveis (cotonete)
01-Caixa de giz de cera jumbo retrátil – 12 cores
01 - Pacote de lantejoula (grandes)
01-Caixa de cola colorida – 6 cores
100-Folhas de sulfite branco A4
03-Caixas de massa de modelar – 12 cores
Folhas de: color set (2 verdes claro, 2 rosas e 2
03-Potes de guache 250 ml (1 vermelho, 1 preto e 1
laranjas), crepom ( 1 azul, 1 vermelho e 1 amarelo) e 4
azul escuro)
folhas de papel pardo
01-Pote plástico pequeno com tampa (para guardar 02-Lixas – 1 grossa e 1 fina
a massa de modelar - 450ml)
01- Bloco de papel para dobradura
01-Tábua de carne de plástico lisa – tamanho aprox.
01 - Esponja de limpeza (para uso de pintura)
30 X 20 cm
01- Durex largo transparente
01-Caixa plástica retangular de 9 litros (para guardar
01 - Rolo de fita crepe
o material do aluno)
01- Pacote ou caixa de algodão
01-Avental plástico tipo camiseta
01-Rolete de espuma pequeno para pintura
02-Blocos cartonado colorido tamanho ofício - 30 fls - MATERIAL QUE DEVERÁ VIR COM O ALUNO NO 1º DIA DE
AULA NA MOCHILA
140g (não pode ser cor fluorescente)
01-Caixa com 6 tubos de cola glitter
01-Nécessaire com escova dental, sabonete em barra
02-Blocos de papel canson branco - 140g
com saboneteira, pasta dental e toalha de mão. (tudo
01-Pacote de olho móvel grande
04-Placas de EVA (1 verde, 1vermelho, 1 cinza e 1com com nome da criança)
01-Mochila com uma troca de roupa (uniforme) e um
gliter).
pente ou escova de cabelos. (com nome)
01-Tesoura escolar sem ponta com o nome gravado
01-Caixas de lenço de papel
10-Botões coloridos sem pé, grandes.
05-Saquinhos ou potinhos de lenços umedecidos
03-Perfex (3 unidades e não pacote)
01-Caneca ou copo de plástico duro, que ficará na
01-Brinquedo de areia (balde e pá)
escola
03-Metros de TNT vermelho
01-Vidro de nanquim qualquer cor
12 Prendedores (de roupa) de madeira
Descrição – livros
04 - Refis de cola quente fina
01- Pacote de sulfite A4 colorido
01- Pacote de pratinho de papelão tamanho médio
01-História infantil para faixa etária – grande
(10 unidades – sem desenho)
02 - Novelos de lã (1 vermelho e 1 azul)
 Obs: Caso prefiram, os livros poderão ser
01 - Pincel chato 815 – 20
adquiridos:
½ Metro de tecido estampado
½ Metro de tecido liso
LOJA SEMEAR – Rua Duque de Caxias,1832
04 - Metros de fita de cetim( 2 metros fino 2 metros
telefone 3562 1312 (em frente a Loja Cirúrgica)
grosso)
01 - Pacote de elástico n. 18 colorido (elástico
 TODO MATERIAL DEVERÁ CONTER O NOME
de dinheiro)
DA CRIANÇA.
01 -Rolo de durex grosso transparente



INÍCIO DO ANO LETIVO: 22/01/2018

Educação Infantil
Relação de Material – Mini Maternal – 2018
O material deverá ser entregue de 15/01 a 19/01 no prédio da Ed. Infantil
03-Frascos de cola de 90 gr. (de boa qualidade)
01-Caixa de giz de cera jumbo retrátil – 12 cores
01-Caixa de cola colorida – 6 cores
01 - caixa de canetas hidrocor jumbo – 6 cores
01-Caixa de cola glitter - 6 cores
03-Caixas de massa de modelar – 12 cores
02-Tubos de tinta relevo (qualquer cor)
03-Potes de guache 250 ml (1 azul claro, 1 verde
escuro e 1 preto)
01-Pote plástico com tampa pequeno (para
guardar a massa de modelar- 450ml)
01-Caixa plástica retangular de 9 litros (para
guardar material do aluno)
01-Tábua de carne de plástico lisa – tamanho
aprox. 30 X 20 cm
01-Avental plástico tipo camiseta
1- Pincel chato 815 – 20
05-Folhas de papel crepom – (1 azul , 1 vermelho,
1 amarelo, 1 verde, 1 branco)
Folhas de color set (2 verdes escuro, 2 vermelhos,
1 amarela)
01 – Bloco cartonado colorido tamanho ofício 30 folhas - 140g
01 – Bloco cartonado branco A3 - 140g
04- Folhas de papel pardo
01- Rolete de espuma pequeno para pintura
01- Perfex
01- Brinquedo de areia (balde e pá)
300-Folhas de papel A3
03 - Metros de TNT vermelho
01 - Dúzia de prendedores (de roupa) de madeira
02 - Refis de cola quente fino
03 - Refis de cola quente grosso
01 - Pacote de pratinho de papelão tamanho
médio (10 unidades)

02 - Novelos de lã (1 amarelo e 1 marrom)
01 - Pacote pequeno de canudos
01 - Pacote de elástico n.18 colorido (elástico de
dinheiro)
01 - Caixa de cotonete hastes flexíveis
01 - Pasta tipo maleta – tamanho A3
01 - Esponja de limpeza (para uso de pintura)
01 -Pacote ou caixa de algodão

MATERIAL QUE DEVERÁ VIR COM O ALUNO NO
1º DIA DE AULA NA MOCHILA
01-Nécessaire com escova dental, sabonete em
barra infantil com saboneteira, pasta dental,
toalha de mão e 1 toalha para banho. (tudo com
nome da criança)
01-Mochila com uma troca de roupa (uniforme) e
um pente ou escova de cabelos. (com nome)
04-Caixas de lenços de papel
01-Caderno espiral pequeno de capa dura de
qualquer cor – 96 fls. (será usado como agenda)
01-Saquinho ou potinho de lenços umedecidos e
material necessário para troca de fraldas
01-Caneca ou copo de plástico duro com tampa,
que ficará na escola

Livros
01-História infantil para a faixa etária grande –
Editoras sugeridas: FTD, Moderna e Ática.



Obs: Caso prefiram, os livros poderão
ser adquiridos:

LOJA SEMEAR – Rua Duque de Caxias,1832
telefone 3562 1312 (em frente a Loja Cirúrgica)


TODO MATERIAL DEVERÁ CONTER O NOME
DA CRIANÇA.

INÍCIO DO ANO LETIVO: 22/01/2018

Educação Infantil
Relação de Material – Período Integral–
2018
02 – Frascos de cola de 90g (de boa qualidade)
01 – Caixa de giz de cera jumbo – 12 cores
02 - Caixas de massa de modelar – 12 cores ( de
boa qualidade)
01 – Caixa de cola colorida – 6 cores
01 – Caixa de lápis de cor jumbo triangular – 12
cores
01 – Caixa de cola glitter – 6 cores
01 – Pote plástico com tampa pequeno (para
guardar a massinha) – 400ml
01 – Tábua de carne plástica lisa dos dois lados –
tamanho aprox. 30X20cm
01 Caixa de pintura a dedo de 12 cores – 25ml
cada
01 – Avental plástico
01 – Pasta catálogo preta com 50 plásticos
01 – Tesoura com pontas arredondadas
01 – Rolete de espuma pequeno para pintura
01 – Caixa de caneta hidrocor grossa – 12 cores
02 – Colas bastão de 40 gr
01 – Pincel chato 815 -14
01 – Pacote de penas coloridas
01 – Pacote de perfex
100 – Folhas de sulfite branco A4 – 75gr/m2
01 – Caixa plástica retangular – 9 litros – qualquer
cor (para guardar o material do aluno)
03 – Revistas para recortes (RURAL, PAIS E FILHOS,
CLAUDIA, CRESCER) verificar conteúdo

MATERIAL QUE DEVERÁ VIR COM O ALUNO NO
1º DIA DE AULA NA MOCHILA
01-Nécessaire com escova dental, sabonete em
barra infantil com saboneteira, creme dental,
toalha de mão e 1 toalha para banho pequena.
(tudo com nome da criança)
01-Mochila com uma troca de roupa (uniforme) e
um pente ou escova de cabelos. (com nome)
02-Caixas de lenços de papel
01-Caderno espiral pequeno de capa dura de
qualquer cor – 96 fls. (será usado como agenda)
03-Saquinhos ou potinhos de lenços umedecidos
01-Caneca ou copo de plástico duro com tampa,
que ficará na escola



TODO MATERIAL DEVERÁ CONTER O NOME
DA CRIANÇA.

INÍCIO DO ANO LETIVO: 22/01/2018

