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KIDS

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL /2019
GRUPO 03

Os itens abaixo discriminados são de uso individual do educando durante o ano letivo, de acordo a Lei 6586/94.
O MATERIAL ESCOLAR PODERÁ SER ENTREGUE PELO ALUNO ATÉ 8(OITO) DIAS ANTES DO INÍCIO
DE CADA TRIMESTRE NO QUAL SERÁ UTILIZADO
QUANT.

MATERIAL INDIVIDUAL
(USO PESSOAL)

01

Caixa de cola colorida com
6 unidades

04

Tubos de cola branca 90g

01

Pote de tinta guache grande.

01

Pincel grosso chato nº 18

02

Estojos com 6 unidades de pincel
atômico colorido da ponta redonda.

01

Tesoura sem ponta

04

Blocos A3 (C/ 50 fls. Cada)
(SEM MARGEM)

02

Blocos de A4

04

Caixas de massa de modelar
(grande antialérgica)

02

Caixas de giz de cera grosso.

01
06

Camisa branca de malha de algodão
(tamanho P adulto)
Folhas de E V A (emborrachado)
colorido lisa.

06

Folhas de E V A (emborrachado)
com brilho.

06

Metros de T N T - Kami
(branco, verde, azul royal, laranja
e 2 vermelhas)

01

Pasta A3 com alça

01

Jogo educativo de encaixe ou de
blocos de acordo a faixa etária.

03

Blocos de papel colorido criativo
(cores fortes)

02

Classificadores (individual)

01

Tela 24 x 30 cm

PLANO DE EXECUÇÃO
Usadas para desenvolver a coordenação, pintando ou
contornando as atividades do aluno.

PERÍODO DE USO
Será utilizada 01 caixa do 1º
ao 3º trimestre

Usados para colagens de trabalhos realizados pelo
aluno com objetivo de desenvolver a coordenação
motora fina.
Usado com o aluno para diferenciar as cores em
pinturas, em produções artísticas e trabalhos para
Mostra de Projetos.
Realizar com o aluno atividades com pinturas, usando
tinta.
Usado para estimular a coordenação motora fina e
trabalhar a escrita e o desenho em cartazes e atividades
do aluno.
Uso individual do educando para desenvolver a
coordenação motora fina do aluno.

Serão utilizados 02 tubos no 1º
trimestre, 01 no 2º trimestre e
01 no 3º trimestre.

Uso individual do aluno para desenvolver trabalhos com
tintas, pincel, giz de cera, de recortes, colagens, dobraduras.

Serão utilizados dois blocos no
1º trimestre, 01 bloco no
2º trimestre e 01 bloco no 3º
trimestre.
Será utilizado um bloco no 1º e
2º trimestre e um bloco no
3º trimestre.

Uso individual do aluno para desenvolver trabalhos com
tintas, pincel, giz de cera, de recortes, colagens, dobraduras e pinturas.
Usadas com o aluno para desenvolver a coordenação
motora, momentos de descobertas, interação e
construção de formas variadas.
Usada para desenvolver a coordenação motora grossa
em rabiscos e pinturas do aluno.
Uso individual do aluno para manusear tinta do aluno.
Trabalhar cores, texturas e produzir artes manuais do
aluno.
Trabalhar cores, texturas e produzir artes manuais do
aluno.

Será utilizado do
1º ao 3º trimestre
Será utilizado do
1º ao 3º trimestre
Será utilizado 01 estojo no
1º e 2º trimestre e 01 no
3º trimestre
Será utilizada do
1º ao 3º trimestre

Serão utilizadas 02 caixas no
1º trimestre 01 cx no 2º
trimestre e 01 cx no 3º
trimestre.
Será utilizada uma caixa no 1º
trimestre e a outra no 2º
trimestre

Será utilizada do
1º ao 3º trimestre
Serão utilizadas duas folhas
em cada trimestre
Serão utilizadas duas folhas
em cada trimestre

Confeccionar com o aluno adereços para apresentações
das principais datas comemorativas.

Serão utilizados dois metros
em cada trimestre.

Organizar e guardar atividades pedagógicas de uso
individual do aluno.
Desenvolver a coordenação motora fina, socialização,
cores, formas, seriação e percepção visual do aluno.
Uso individual para desenvolver trabalhos de recortes,
colagens, dobraduras, confecção de cartões.

Será utilizada do
1º ao 3º trimestre
Será utilizado do
1º ao 3º trimestre
Será utilizado um bloco em
cada trimestre.

Usados diariamente para arquivar os comunicados e
atividades enviadas às famílias do aluno.
Trabalhar com o aluno textura e arte visual, com tema
de acordo com o Projeto Expo.

Serão utilizados do
1º ao 3º trimestre.
Usada no último trimestre

OBS: O material solicitado poderá ser entregue de acordo com o período letivo indicado, de maneira fracionada ou em sua totalidade.

01

Prato, copo e colher deverá
permanecer na lancheira,
diariamente.

Uso pessoal do aluno diariamente para alimentação.

01

Pacote de lantejoulas grandes

Realizar atividades que desenvolvam a coordenação e
decoração dos trabalhos de artes realizados pelo aluno.

Serão utilizados do
1º ao 3º trimestre
Será utilizada do
1º ao 3º trimestre

MANTER NA MOCHILA DIARIAMENTE UMA MUDA DE ROUPA O KIT DE HIGIENE E DUAS
FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRIANÇA QUE USA.
OBSERVAÇÕES:
1) Todo material deve ser devidamente identificado. Solicitamos que seja providenciada uma caixa plástica para guardar OS
MATERIAIS DO ALUNO.
2) SUGESTÃO PARA O TAMANHO DA CAIXA PLÁSTICA (34 x 19 DE COMPRIMENTO). (Por questão de espaço, solicitamos que, por gentileza, NÃO ULTRAPASSE a medida SUGERIDA).

LIVROS GRUPO 3
LIVRO DE INGLÊS: Informaremos no início das aulas o NOME e o AUTOR do Livro.
(Este livro NÃO faz parte do KIT)

O KIT DE LIVROS É COMPOSTO PELOS SEGUINTES MATERIAIS:
01 Agenda Escolar
01 Lancheira Térmica
02 Módulos
04 Literaturas do Projeto Cultivando Leitores
01 livro de Artes da Coleção Pessoinhas
TODO MATERIAL DEVERÁ SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.
A COMPRA DOS LIVROS SERÁ FEITA PELOS RESPONSÁVEIS NO SITE DA EDITORA.

PROGRAME-SE!
 1º ENCONTRO DE PAIS E EDUCADORES 09/02/2019 (SÁBADO)
 HORÁRIO: 8h30min às 11h

INÍCIO DAS AULAS 2019 – 1º de Fevereiro

