LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO INFANTIL 4 – 2020
LIVRO
1. Língua Portuguesa - Linguagem oral e escrita: educação infantil 1/Ruth Rocha, Anna Flora - 1ª ed - Coleção
Pessoinhas FTD.
2. Matemática - Matemática: educação infantil 1/Ruth Rocha, Anna Flora - 1ª ed - Coleção Pessoinhas FTD.
3. Inglês - Doodle 1 Town Student's Book Pack-1/ Doodle 1 Town Activity Book-1 / Doodle 1 Town Math Skills
Pad-1 Editora Macmillan – ISBN: 9786685737707 (customizado)
MATERIAL INDIVIDUAL
● 01 camiseta grande (tamanho adulto) para as aulas de pintura (identificada)
● 01 tesoura sem ponta (nome gravado)
● 01 estojo com lápis, borracha, apontador e lápis de cor do modelo jumbo
● 01

crachá horizontal completo

● 01 pasta escolar fina com elástico (ofício)
● 02 pastas vermelhas de papelão com grampo
● 01 caderno de desenho capa dura 96 folhas
● 02 caixas de giz de cera modelo jumbo com 12 cores
● 02 pincéis de pelo chato nº10

e nº20 (um de cada)

● 01 rolinho de pintura 10 cm
● 01 tela de pintura (20x30cm)
● 01

fantasias, adereços ou perucas para os jogos simbólicos
● 02 potes de massa de modelar (500g)
● 01 fita crepe marrom
● 01 durex colorido
MATERIAL DE ARTE
● 01 kit de tinta acrílica brilhante (com 06 potes, 37ml)
● 01 kit tempera guache fantasia neon (com 06 potes, 37ml)
● 02 canetas com tinta permanente ponta 2.0 (preta)
● 04 blocos Criative Paper com 8 cores – 32 folhas (325x235 mm) cores vivas
● 02 potes de purpurina (qualquer cor)
● 01 folha de papel nacarado
● 02 folhas de cartolina dupla face (qualquer cor)
● 01 folha de cartolina branca
● 01 folha de papel laminado (qualquer cor)
● 01 folha de papel camurça (qualquer cor)
● 02 folhas de papel cartão (qualquer cor)
● 2m de papel contact transparente
● 02 rolos de papel crepom (qualquer cor)
● 02 placas de EVA (qualquer cor)
● 02 placas de EVA estampadas
● 02 placas de EVA com glitter (qualquer cor)
● 01 pacote de olhos móveis
● 01 pacote de palito de picolé
● 01 pasta A4 catálogo com 100 plásticos
ORIENTAÇÕES
● Todo o material deve ser identificado com o nome da criança.
● É de responsabilidade da família a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a necessidade
de cada aluno (a).
● Sugerimos que o material seja entregue na primeira semana de aula para a conferência das professoras.

● As
●A

listas, o plano de execução e a capa dos livros estarão disponíveis no site do Colégio.
Agenda La Salle / 2020 será fornecida pelo Colégio.

