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MMAATTEERRIIAALL  IINNDDIIVVIIDDUUAALL (uso diário que deverá ficar sempre na mochila do aluno) 
(  )  1 Agenda Soma (poderá ser adquirida na secretaria da escola) 

(  )  1 Garrafa plástica para água com identificação 

( ) Kit higiene: 1 escova de dentes (trocar a escova a cada três meses), 1 creme dental, lenços umedecidos e fraldas 

descartáveis(todo material deverá estar identificado e permanecer diariamente na mochila) 

(  ) Mochila  

(  ) Conjunto de roupa: short, camiseta, calcinha ou cueca e um par de chinelos (permanecer diariamente na mochila) 

(  ) Pomada para assadura (permanecer diariamente na mochila) 

(  ) 1 Lençol pequeno identificado (permanecer diariamente na mochila) 

MMAATTEERRIIAALL  IINNDDIIVVIIDDUUAALL    ((ffiiccaa  nnaa  eessccoollaa  ppaarraa  uussoo  eemm  ssaallaa  ddee  aauullaa  ––  uussoo  ppeerrmmaanneennttee  ))  
(  )1 Avental personalizado (poderá ser adquirido no ponto de venda na escola) 

(  )1 Bloco Canson Branco A3  

(  )1 Bloco criativo Romitec 

(  )2 Chamequinhos de cor amarela 

(  )2 Metros de contact transparente 

(  )1 Metro de contact estampado(motivo animais) 

(  )1 Pasta catálogo com 100 plásticos 

(  )1 Pasta com ferragem cristal / transparente 

(  )1 Caderno grande (brochura capa dura SEM PAUTA – 96 folhas) 

(  )1 Caderno grande (brochura capa dura SEM PAUTA – 48 folhas) 

(  )1 Caixa de giz de cera grande – 12 cores  

(  )1 Caixa de lápis de cor (jumbo gigante) com apontador  

(  )2 Folhas de EVA (liso) 

(  )1 Pincel batedor médio 

(  )1 Pincel batedor grande 

(  )5 Bastões de cola quente fino 

(  )1 Pote de 500 gramas de massa de modelar  

(  )1 Pote de tinta acrílica brilhante 250 ml  

(  )1 Massa de EVA para artesanato 50g 

(  )1 Rolo de fita cetim 7 mm  (qualquer cor)  

(  )1 Tela para pintura tamanho 30x40 cm 

(  )2 Tubos de cola branca – 90 gramas  

(  )2 Metros de TNT (estampado) 

(  )3 Folhas para plastificação (220x307mm) 

(  )20 Botões coloridos de tamanhos variados 

(  )1 Brinquedo pedagógico – 2 anos (peças grandes de plástico) 

(  )1 Brinquedo para a sala (carrinho, boneca, panelinha ou brinquedo de pelúcia) 

(  )Forminhas de plástico para massinha de modelar 

(  )4 Cartelas de adesivos (exceto de times) 

(  )1 Pacote de balão nº7   

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS::  
 Encapar os cadernos com plástico transparente e etiquetar com o nome e série do(a) aluno(a); 

 Solicitamos atenção especial para reposição de materiais que acabarem durante o ano letivo; 

 Todo material e o uniforme escolar deverão ser identificados com o nome do(a) aluno(a); 

 Início das aulas no dia 28/1/2019 (Segunda-feira). 

 No primeiro dia de aula, assim como por todo o ano letivo, o(a) aluno(a) deverá comparecer 

devidamente uniformizado(a) com camiseta bermuda ou calça da escola e tênis. 

 Horário de aula: Matutino 7h45 às 11h45 / Vespertino 13h45 às 17h45. 
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LLIIVVRROO  AAUUTTOORR  EEDDIITTOORRAA  

Estação Criança - Educação Infantil B  
Edição Renovada 

Interdisciplinar Edição 2015 
 

Júnia La Scala 
 Arnaldo Rodrigues  

Margaret Presser 
Raoni La Scala 

QQuuiinntteettoo  

  

MMAATTEERRIIAALL  IINNDDIIVVIIDDUUAALL (uso diário que deverá ficar sempre na mochila do aluno) 
(  ) 1 Agenda Soma (poderá ser adquirida na secretaria da escola)  
(  ) 1 Garrafa de plástico para água com identificação 
(  ) 1 Pasta polionda cor azul – 2 cm (fina e com  elástico)- para tarefas de casa.  
(  ) Kit higiene: 1 escova de dentes (trocar escova a cada três meses) e 1 creme dental (identificados)  
(  ) Mochila (que caiba a pasta polionda)  
(  ) Conjunto de roupa: short, camiseta, calcinha ou cueca(permanecer diariamente na mochila) 

  

MMAATTEERRIIAALL  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  ffiiccaa  nnaa  eessccoollaa  ppaarraa  uussoo  eemm  ssaallaa  ddee  aauullaa  ––  uussoo  ppeerrmmaanneennttee    
 

(  )1 Avental personalizado (poderá ser adquirido no ponto 

de venda na escola)  

(  )1 Bloco criativo Lumi Papers 
(  )1 Bloco Canson Branco tamanho A3 
(  )2 Chamequinhos (azul e rosa) 
(  )2 Metros de  contact transparente  
( )1 Metro de  contact colorido (Sugestão de cor: 
vermelho, azul, amarelo, branco, preto ou verde)  
(  )1 Pasta catálogo com 100 plásticos 
(  )1 Pasta com ferragem cristal / transparente 
( )1 Caderno grande (brochura capa dura SEM 
PAUTA- 48 folhas) 
(  ) 1 Caderno grande (brochura capa dura SEM 
PAUTA- 96 folhas)  
(  )20 Botões coloridos de tamanhos variados 
(  )1 Caixa de giz de cera grande – 12 cores 
(  )1 Caixa de lápis de cor (jumbo gigante) com apontador  
(  )1 Lápis de escrever jumbo 
(  )1 Borracha branca grande 
(  )1 Pincel batedor médio 

(  )1 Pincel batedor grande 
(  )1 Pote de 500 gr de massa de modelar  
(  )1 Massa de EVA para artesanato 50g 
(  )1 Pote de tinta acrílica brilhante 250 ml (qualquer 
cor) 
(  )1 Rolo de fita cetim 7 mm  (qualquer cor) 
(  )1 Tela para pintura tamanho 30x40 cm 
(  )5 Bastões de cola quente fino 
(  )2 Tubos de cola branca – 90 gr  
(  )1 Pincel pilot color (preto) 
(  )2 Metros de TNT (estampado) 
(  )3 Folhas para plastificação (220x307 mm) 
(  )2 Folhas de EVA (liso) 
(  )1 Brinquedo pedagógico – 3 e 4 anos (peças 
grandes)  
( )1 Brinquedo para a sala (carrinho, boneca, 
panelinha ou brinquedo de pelúcia) 

(  )4 Cartelas de adesivos (exceto de times) 

            ((    ))11  PPaaccoottee  ddee  bbaallããoo  nnºº  77    

  
OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS::  

  

 Encapar os cadernos com plástico transparente e etiquetar com o nome e série do(a) aluno(a); 

 Solicitamos atenção especial para reposição de materiais que acabarem durante o ano letivo; 

 Todo material escolar e o uniforme escolar devem ser identificados com o nome do(a) aluno(a); 

 Início das aulas no dia 28/1/2019 (Segunda-feira). 

 No primeiro dia de aula, assim como por todo o ano letivo, o(a) aluno(a) deverá comparecer 
devidamente uniformizado(a) com camiseta bermuda ou calça da escola e tênis. 

 Horário de aula: Matutino 7h45 às 11h45 / Vespertino 13h45 às 17h45. 
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DDIISSCCIIPPLLIINNAA  LLIIVVRROO  AAUUTTOORR  EEDDIITTOORRAA  
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

  

Vai começar a brincadeira 2 
2ª edição 2018  

Júnia La Scala, Arnaldo Bento 
Rodrigues e Sorel Hernades Lopes  

Editora FTD  

 

MATEMÁTICA 
 

Vai começar a brincadeira 2 
2ª edição 2018  

Marília R. Centurión, Júnia La Scala 
e Arnaldo B. Rodrigues  

Editora FTD  

NATUREZA E 
SOCIEDADE 

Vai começar a brincadeira 2 
2ª edição 2018  

Margaret Presser, Júnia La Scala e 
Arnaldo B. Rodrigues  

Editora FTD  

INGLÊS   Jelly Beans 2 – Student’s book  Rebeca Wills  
Editora 

Richmond  
  

MMAATTEERRIIAALL  IINNDDIIVVIIDDUUAALL (uso diário que deverá ficar sempre na mochila do aluno) 
(  ) 1 Agenda Soma (poderá ser adquirida na secretaria da escola) 
(  ) 1 Garrafa de plástico para água com identificação 
(  ) 1 Pasta polionda cor azul – 2 cm (fina e com  elástico)- para tarefas de casa. 
(  ) Kit higiene: 1 escova de dentes (trocar escova a cada três meses) e 1 creme dental (identificados)  
(  ) Mochila (que caiba a pasta polionda)  
(  ) Conjunto de roupa: short, camiseta, calcinha ou cueca(permanecer diariamente na mochila) 

MMAATTEERRIIAALL  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  ffiiccaa  nnaa  eessccoollaa  ppaarraa  uussoo  eemm  ssaallaa  ddee  aauullaa  ––  uussoo  ppeerrmmaanneennttee    
      (  )1 Avental personalizado (poderá ser adquirido no ponto de                     

        venda na escola)  

(  )1 Bloco criativo Lumi Papers 
(  )1 Bloco Canson Branco tamanho A3 
(  )2 Chamequinhos (azul e amarelo) 
(  )2 Metros de  contact transparente  
( )1 Metro de  contact colorido (Sugestão de cor: 
vermelho, azul, amarelo, branco, preto ou verde)  
(  )1 Pasta catálogo com 100 plásticos 
(  )1 Pasta com ferragem cristal  transparente 
(  )1 Caderno grande (brochura capa dura SEM PAUTA- 
48 folhas) 
( ) 1 Caderno grande (brochura capa dura SEM PAUTA- 
96 folhas)  
(  )20 Botões coloridos de tamanhos variados 
(  )1 Caixa de giz de cera grande – 12 cores 
(  )1 Caixa de lápis de cor (jumbo gigante) com apontador  
(  )4 Lápis de escrever jumbo 
(  )2 Borrachas branca grande 
(  )1 Pincel batedor médio 

(  )1 Pincel batedor grande 

((    ))11  PPaaccoottee  ddee  bbaallããoo  nnºº  77    
(  )1 Pote de 500 gr de massa de modelar 

      (  )1 Massa de EVA para artesanato 50g 
(  )1 Pote de tinta acrílica brilhante 250 ml (qualquer cor) 
(  )1 Rolo de fita cetim 7 mm  (qualquer cor) 
(  )1 Tela para pintura tamanho 30x40 cm 
(  )5 Bastões de cola quente grossa 
(  )2 Tubos de cola branca – 90 gr  
(  )1 Pincel pilot color (preto) 
(  )2 Metros de TNT (sugestão de cor: branco e rosa) 
(  )2 Folhas de EVA (liso) 
(  )3 Folhas para plastificação (220x307 mm) 
(  )1 Brinquedo pedagógico – 3 e 4 anos (peças grandes)  
(  )1 Brinquedo para a sala (carrinho, boneca, panelinha 
ou brinquedo de pelúcia) 

(  )4 Cartelas de adesivos (exceto de times) 
(  )Forminhas de plástico para massinha de modelar  

            ((    ))11  TTeessoouurraa  sseemm  ppoonnttaa    

  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS::  

 Encapar os cadernos com plástico transparente e etiquetar com o nome e série do(a) aluno(a); 

 Solicitamos atenção especial para reposição de materiais que acabarem durante o ano letivo; 

 Todo material escolar e o uniforme escolar devem ser identificados com o nome do(a) aluno(a); 

 Início das aulas no dia 28/1/2019 (Segunda-feira). 

 No primeiro dia de aula, assim como por todo o ano letivo, o(a) aluno(a) deverá comparecer 
devidamente uniformizado(a) com camiseta bermuda ou calça da escola e tênis. 

 Horário de aula: Matutino 7h45 as 11h45 / Vespertino 13h45 as 17h45. 
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DDIISSCCIIPPLLIINNAA  LLIIVVRROO  AAUUTTOORR  EEDDIITTOORRAA  
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

  

VVaaii  ccoommeeççaarr  aa  bbrriinnccaaddeeiirraa  33  

22ªª  eeddiiççããoo  22001188  
Júnia La Scala, Arnaldo Rodrigues e 

Sorel Silva  
Editora FTD  

 

MATEMÁTICA 
 

Vai começar a brincadeira 3 
2ª edição 2018  

Júnia La Scala, Arnaldo Rodrigues e 

Marília Centurion Editora FTD  

NATUREZA E 
SOCIEDADE 

Vai começar a brincadeira 3 
2ª edição 2018  

Margaret Presser, Júnia La Scala e 

Arnaldo Rodrigues Editora FTD  

INGLÊS  Jelly Beans 3 – Student’s book   Rebeca Wills  
Editora 

Richmond  

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA/ 

FILOSOFIA  

Empreendedorismo e Projeto de 
Vida Educação Infantil 1ª edição  LLeeoo  FFrraaiimmaann  FFTTDD  

MMAATTEERRIIAALL  IINNDDIIVVIIDDUUAALL (uso diário que deverá ficar sempre na mochila do aluno) 
(  ) 1 Agenda Soma (poderá ser adquirida na secretaria da escola) 
(  ) 1 Garrafa de plástico para água com identificação 
(  ) 1 Pasta polionda cor azul – 2 cm (fina e com  elástico)- para tarefas de casa. 
(  ) Kit higiene: 1 escova de dentes (trocar escova a cada três meses) e 1 creme dental (identificados)   
(  ) Mochila (que caiba a pasta polionda) 
(  ) 1 Estojo com zíper 

MMAATTEERRIIAALL  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  ffiiccaa  nnaa  eessccoollaa  ppaarraa  uussoo  eemm  ssaallaa  ddee  aauullaa  ––  uussoo  ppeerrmmaanneennttee     
(  )1 Avental personalizado (poderá ser adquirido no ponto de 

venda na escola)   
(  )1 Bloco criativo Lumi Papers 
(  )1 Bloco criativo Romitec 
(  )20 Botões coloridos de tamanhos variados 
(  )1 Caderno grande (brochura capa dura COM  

PAUTA – 96 folhas) 
(  )1 Caderno grande (brochura capa dura SEM 
PAUTA – 48 folhas) 
(  )2 Chamequinhos (verde e marfim)  
( )2 Metros de contact colorido (Sugestão de cor: 
vermelho, azul, amarelo, branco, preto ou verde)  
(  )1 Pasta catálogo com 100 plásticos 
(  )1 Pasta com ferragem cristal / transparente 
( )1 Caixa de giz de cera grande – 12 cores   
(  )2 Caixa de lápis de cor (jumbo gigante) com 
apontador  
(  )8 Lápis preto nº 2  
(  )5 Bastões de cola quente grossa 
(  )2 Tubos de cola branca – 90 gr  

(  )1 Tesoura sem ponta 
(  )5 Borrachas brancas pequenas  
(  )1 Apontador com depósito 
(  )1 Pincel pilot color (preto) 
(  )1 Caneta para retroprojetor preta de ponta grossa 
(  )2 Folhas de EVA (estampado) 
(  )3 Plásticos para plastificação (220x307 mm) 
(  ) 2 Metros de TNT(Sugestão: azul ou verde) 
(  )1 Pincel chato n° 14 
(  )1 Pincel batedor grande 
(  )1 Pote de 500 gr de massa de modelar  
(  )1 Massa de EVA para artesanato 50g 
(  )1 Pote de tinta acrílica brilhante 250 ml (qualquer 
cor) 
(  )1 Rolo de fita cetim 10 mm  (qualquer cor) 
(  )1 Tela para pintura tamanho 30x40 cm 
(  )1 Pacote de balão nº 7  
(  )1 Brinquedo pedagógico – 5 e 6 anos 

( )4 Cartelas de adesivos (exceto de times)

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS::  

 Encapar os cadernos com plástico transparente e etiquetar com o nome e série do(a) aluno(a); 

 Solicitamos atenção especial para reposição de materiais que acabarem durante o ano letivo; 

 Todo material escolar e o uniforme escolar devem ser identificados com o nome do(a) aluno(a); 

 Início das aulas no dia 28/1/2019 (Segunda-feira). 

 No primeiro dia de aula, assim como por todo o ano letivo, o(a) aluno(a) deverá comparecer 
devidamente uniformizado(a) com camiseta bermuda ou calça da escola e tênis. 

 Horário de aula: Matutino 7h45 às 11h45 / Vespertino 13h45 às 17h45 


