LISTA DE MATERIAL DO MATERNAL I 2020

Esta lista é referente ao material para O ANO LETIVO – um ano de trabalho escolar. Pedimos aos pais que priorizem a
qualidade do material, optando por boas marcas, em benefício de uma melhor utilização pelos alunos. Sugerimos as
marcas Acrilex ou Faber Castell.
•
A adoção do caderno Alibombom é indispensável à execução do Projeto Pedagógico destinado à turma. Os
cadernos e os livros didáticos do aluno deverão ser encapados (plástico transparente) e identificados com o nome do
aluno e disciplina (do lado de fora). Os materiais devem ser entregues no primeiro dia de aula letivo. O consumo depende
do seu bom uso e cuidado. A reposição é de inteira responsabilidade dos pais. Sempre que necessário favor repor.
•
UNIFORMES, USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO: - Calça, bermuda ou short-saia (no caso das meninas) pretos, e
camisa de malha branca, de MODELOS OFICIAIS PADRONIZADOS do Colégio. Locais de compra de uniformes:
Uniformes Vitória 31 3471-0382/ Papelaria Conhecer 31 3271-0773. Tênis ou sapatos (não usar sandálias, tamancos e
chinelos). IMPORTANTE – De forma alguma será permitido o uso de agasalhos que não sejam os MODELOS OFICIAIS
PADRONIZADOS do Colégio Paquetá.

01

Jogo de giz de cera Bicolor Com 3 lápis

01

Toalhinha de mão com nome.

02

01

Mamadeira para leite c/ tampa para deixar na
escola.
Troca de roupa (Enviar diariamente na mochila).

01

Livros literários (de acordo com a idade)
Consultar a lista no verso;
Jogo pedagógico (de acordo com a idade e com peças
grandes)
Mochila c/ nome sugestão sem rodinha

01

Brinquedo adequado à idade

01

02

Caixas de massinha de modelar Baby Soft

2

01

Lancheira c/ garrafinha térmica c/ nome.

01

Caixa de gizão de cera 6 unid.

01

Peça de jogo americano de plástico (p/ atividade de arte)

01

Caixa Organizadora Tam. 405x292x122

02

Agenda personalizada adquirida na escola. De uso
obrigatório.
Cartolinas brancas

03

Folhas de E.V.A nas cores azul, rosa, amarelo

03

Envelopes pardos, tamanho A4.

02

Pacotes de papel chameguinho nas cores verde e rosa.

02

Frascos de tinta guache 250 ml (cores sortidas)

02

Mts de Contact Transparente

02

Durex colorido

01

Bloco A3 branco 180g

02

Copos com tampa e com nome

02

Mts de TNT

01

01

Bloco A3 colorido 180g

02

Fita de Cetim - 100% Poliester nº02 - 10 mm c/
10 mts
Folhas de papel crepom, na cor vermelho.

01

01
01

Saco de roupa suja (Enviar diariamente na
mochila)
Avental personalizado adquirido na escola. De uso
obrigatório nas aulas de arte.
Colas brancas 90gr
Pacote de fraldas e lenços umedecidos e pomada
para assadura (Para deixar na escola)
Leite da criança

ESCOLHER DOIS LIVROS DE ACORDO COM A LETRA INICIAL DO NOME DO ALUNO

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

A-R-H
Gildo – Silvana Rando – Ed. Brinque
Book
O que tem dentro da sua fralda? –
Guido van Genechten – Editora
Brinque Book .
Dedinhos do bebê – Editora DCL.

E-G-U
Uma joaninha diferente – Regina
Célia Melo – Ed. Paulinas
Animais da Fazenda – Mr. Plot –
Editora Carochinha Baby.
Formas – Natalie Marshall – Gaudi
Editoria.
Tom quer brincar – Coleção Saber
viver – Editora Libris
M-X-F
Sujo eu? – David Robets – Ed. Cia
Nacional
Bichinhos 1 – Lô Carvalho – Editora
Bamboozinho.
Que cara é essa? – Nicola Smeel –
Editora Caramelo.

•
•

•

•
•

•

J-P-Z
Dentro da casa tem – Márcia Alevi –
Ed. Scipione
Todo mundo boceja – Anita
Bijsterbosch – Editora Brinque Book
na mochila.
Você sabe usar o penico? – Guido
van Genechten – Editora Saber e
ler.
W-Y-K I
O reino das borboletas brancas –
Marli Assunção – Ed. Paulinas.
É uma rã? – Guido van Genechten
– Coleção O que é? O que é? –
Gaudí Editorial.
Morde NÃÃÃÃÃO!!! – Rose Borges
– Franco Editora.

D-O-B-T
•
•

•
•

É um gato? – Guido van Genechten
– Coleção O que é? O que é? –
Gaudí Editorial
Bichinhos 2 – Lô Carvalho –
Editora Bamboozinho
É um caracol? – Guido Van
Genechten – Coleção O que é? O
que é? – Gaudí Editorial.

