LISTA DE MATERIAIS 2020
MINI MATERNAL
(material de uso individual)
01 Caixa de cola colorida- 06 cores
01 Caixa de cola Glíter- 06 cores
03 Caixas de massa de modelar Acrilex -12 cores
02 Colas brancas de 110 gramas
01 Painel 30x 40 cm (tela para pintura)
01 Caixa organizadora média - TRANSPARENTE
01 Pincel trincha de 5 cm
01 Caixa de lápis de cor jumbo Acrilex-12 cores
01 Caixa de Giz de Cera GROSSO PEQUENO Acrilex – 12 cores
01 pasta A3 polionda 2 cm- TRANSPARENTE
01 Baldinho de areia
01 Rolo de espuma para pintura
01 bucha macia
01 livro de Literatura Infantil
01 Gibi
01 brinquedo e 01 jogo pedagógico (encaixes, formas e texturas diferentes, de
montar/desmontar, empurrar/puxar, sonoros, com luzes, de expressão facial,
blocos(empilhar), com rodas (empurrar/puxar), de faz de conta (profissões, ferramentas,
carrinhos, miniaturas, fantoches, máscaras, bonecas, instrumentos musicais, caixa mágica,
cubro tátil, quebra cabeça (peças grandes), etc.
01 Kit escovação contendo: escova de dente, creme dental e toalha (tudo dentro de uma
necessarie)

Materiais diversos: botões, fitas, sianinhas, adesivos, retalhos de tecidos, rendinhas,
lã, miçangas e demais tipos de materiais para artesanato.

UNIFORMES
Pronta entrega na APM (Associação de Pais e Mestres) da escola.

OBSERVAÇÕES:
-Os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo e a turma do aluno;
-Os materiais deverão ser entregues para os professores, na primeira Reunião de Pais, que
antecede ao início das aulas.

LISTA DE MATERIAIS 2020
MATERNAL I
(material de uso individual)
01 Caixa de cola colorida- 06 cores
01 Caixa de cola Glíter- 06 cores
03 Caixas de massa de modelar Acrilex -12 cores
02 Colas brancas de 110 gramas
01 Painel 30x 40 cm (tela para pintura)
01 Caixa organizadora média - TRANSPARENTE
01 Pincel trincha de 5 cm
01 Caixa de lápis de cor (Jumbo) Acrilex-12 cores
01 Caixa de Giz de Cera GROSSO PEQUENO Acrilex – 12 cores
01 pasta A4 polionda 2 cm- TRANSPARENTE
01 Baldinho de areia
01 Caixa de canetinhas (Jumbo) 12 cores
01 Rolo de espuma para pintura
01 bucha macia
01 livro de Literatura Infantil
01 Gibi
01 brinquedo e 01 jogo pedagógico (encaixes, formas e texturas diferentes, de
montar/desmontar, empurrar/puxar, sonoros, com luzes, de expressão facial,
blocos(empilhar), com rodas (empurrar/puxar), de faz de conta (profissões, ferramentas,
carrinhos, miniaturas, fantoches, máscaras, bonecas, instrumentos musicais, caixa mágica,
cubro tátil, quebra cabeça (peças grandes), etc.
01 kit escovação contendo: escova de dente, creme dental e toalha ( tudo dentro de uma
necessarie)
Materiais diversos: botões, fitas, sianinhas, adesivos, retalhos de tecidos, rendinhas,
lã, miçangas e demais tipos de materiais para artesanato.
Material didático – FTD
 DIDÁTICOS – R$ 499,00 (Será comercializado na escola pelos representantes da FTD
educação nas datas e horários: 13/01 - das 7h30 às 17h30, 16/01 – das 7h30 às 17h30,
18/01 - 8h às 14h e 21/01 - das 7h30 às 17h30).
 PARADIDÁTICOS – Já inclusos com custo acima descrito, do material didático FTD.






Você quer ser meu amigo – Éric Battut
Então quem é? – Christina Dias
O jogo do pega-pega – Flávia Muniz
O jogo do puxa-puxa – Flávia Muniz

UNIFORMES
Pronta entrega na APM (Associação de Pais e Mestres) da escola.
OBSERVAÇÕES:
-Os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo e a turma do aluno;
-Os materiais deverão ser entregues para os professores, na primeira Reunião de Pais, que
antecede ao início das aulas.

LISTA DE MATERIAIS 2020
MATERNAL II
(material de uso individual)
01 pasta polionda (pequena para agenda)
02 pastas com trilho (Laboratório e Inglês)
01 Durex Colorido
01 Bloco de Papel Lumipaper
01 caixa de cola gliter- 06 cores
01 caixa de cola colorida
02 tubos de cola dimensional 3D (cores variadas)
01 caixa de giz de cera– Acrilex- 12 cores
04 caixas de massa de modelar Acrilex soft 12 cores
01 caixa de canetinhas 12 cores - Jumbo
01 caixa de lápis de cor Jumbo Acrilex (triangular) – 12 cores
02 colas brancas de 110 gramas
01 painel 30x 40 (tela de pintura)
01 caixa organizadora transparente
01 pincel de 2,5 cm
01 tesoura sem ponta
01 pasta polionda 2 cm (papel A3 )
01 pasta polionda 2 cm tamanho (papel A4)
01 baldinho de areia
01 alfabeto móvel de E.V.A (pequeno)
01 kit escovação contendo: escova de dente, creme dental e toalha (tudo dentro de uma
necessarie)
01 Avental para oficina de pintura
01 livro de Literatura Infantil
01 brinquedo e jogo pedagógico: brinquedos de construção (lego, monta-monta, blocos,
encaixes, equilíbrio).
01 apontador
01cartela de adesivo (de livre escolha)
Materiais diversos: botões, fitas, adesivos, miçangas, penas e demais tipos de materiais para
artesanato.

Material didático e Paradidático – FTD
Livro de inglês (Enjoy it! Kids – volume 1) - FTD
 DIDÁTICOS – R$ 499,00 (Será comercializado na escola pelos representantes da FTD
educação nas datas e horários: 13/01 - das 7h30 às 17h30, 16/01 – das 7h30 às 17h30,
18/01 - 8h às 14h e 21/01 - das 7h30 às 17h30).
 PARADIDÁTICOS – Já inclusos com custo acima descrito, do material didático FTD.






Quero abraço, o que é que eu faço? – Jeanne Willis
Macaquinho – Ronaldo Simões Coelho
O riso da melancia – Maria Augusta de Medeiros
Restaurante animal – Blandina Franco

UNIFORMES
Pronta entrega na APM (Associação de Pais e Mestres) da escola.
OBSERVAÇÕES:
-Os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo e a turma do aluno;
-Os materiais deverão ser entregues para os professores, na primeira Reunião de Pais, que
antecede ao início das aulas.

LISTA DE MATERIAIS 2020
PRÉ I
(material de uso individual)
01 estojo com três repartições
02 pastas com trilho
01 caixa de giz de cera GROSSO PEQUENO - 12 cores ( Faber Castell)
03 caixas de massa de modelar Acrilex Soft -12 cores
01 caixa de canetinhas de 12 cores - Jumbo
01 borracha macia grande
02 colas brancas 110 gramas (Tenaz)
02 lápis grafite nº 2 Jumbo (Faber Castell)
01 painel 30cmx40cm (tela de pintura)
01 caixa organizadora pequena transparente
01 tesoura sem ponta
01 caixa de lápis de cor jumbo (Faber Castell) - 12 cores
01 pasta polionda 2 cm (papel A4)
01 apontador com depósito
1 baldinho de areia (simples)
01 livro de História Infantil
01 pote de tinta de PVA para artesanato
01 brinquedo (encaixes, formas e texturas diferentes, de montar/desmontar,
empurrar/puxar e blocos (empilhar)).
Materiais diversos: botões e fitas
Material didático – FTD
Livro de inglês (Enjoy it! Kids – volume 2) - FTD
 DIDÁTICOS – R$ 499,00 (Será comercializado na escola pelos representantes da FTD
educação nas datas e horários: 13/01 - das 7h30 às 17h30, 16/01 – das 7h30 às 17h30,
18/01 - 8h às 14h e 21/01 - das 7h30 às 17h30).
 PARADIDÁTICOS – Já inclusos com custo acima descrito, do material didático FTD.






Oscar e sua calda de minhoca – Marcos Almada Rivero
Nascer sabendo – Ronaldo Simões Coelho
Bichodário – Telma Guimarães Andrade
Pê,o pato diferente – Regina Rennó

UNIFORMES
Pronta entrega na APM (Associação de Pais e Mestres) da escola.
OBSERVAÇÕES:
-Os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo e a turma do aluno;
-Os materiais deverão ser entregues para os professores, na primeira Reunião de Pais, que
antecede ao início das aulas.

LISTA DE MATERIAIS 2020
PRÉ II
(material de uso individual)
01 estojo com 3 repartições
01 caderno bruchurão capa dura (96 folhas) GRANDE
01 caixa de giz de cera GROSSO PEQUENO - (Acrilex ou Faber Castell )
01 caixa de lápis de cor 24 cores (Faber Castel)
02 caixas de massa de modelar (Acrilex soft 12 cores)
01 estojo de canetinhas 12 cores (Faber Castell)
02 colas brancas de 110 gramas
02 lápis grafite nº 2
01 borracha macia grande
01 apontador com depósito
01 painel 20cmx20cm
01 caixa organizadora pequena
01 tesoura sem ponta
01 pasta polionda 2 cm tamanho A4
03 folhas de papel para scrapbook (Poá ou listrada ou xadrez)
01 pacote de folhas coloridas Color
01 caixa de madeira MDF 15x15 cm por 7cm de altura
01 camiseta grande para oficina de pintura
01 livro de História Infantil
01 brinquedo (encaixes, montar e desmontar, empurrar/puxar, blocos de madeira
(empilhar) pinos mágicos, etc.
Kit de escovação (escova, pasta e toalhinha)
1 pasta pequena para agenda escolar
2 Pastas com trilho transparente A4
1 Tinta PVA (pequena)
Materiais diversos: botões decorativos, fitas, sianinhas, adesivos, rendinhas e demais
tipos de materiais para artesanato.
Material didático – FTD
Livro de inglês (Enjoy it! Kids – volume 3) - FTD
 DIDÁTICOS – R$ 499,00 (Será comercializado na escola pelos representantes da FTD
educação nas datas e horários: 13/01 - das 7h30 às 17h30, 16/01 – das 7h30 às 17h30,
18/01 - 8h às 14h e 21/01 - das 7h30 às 17h30).
 PARADIDÁTICOS – Já inclusos com custo acima descrito, do material didático FTD.






O sapato que miava – Sylvia Orthof
A volta ao mundo em 80 dias – Júlio Verne
Isca, Faísca! – Christine Naumann-Villemin
O túnel – Renata Bueno

UNIFORMES
Pronta entrega na APM (Associação de Pais e Mestres) da escola.
OBSERVAÇÕES:
-Os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo e a turma do aluno;
-Os materiais deverão ser entregues para os professores, na primeira Reunião de Pais, que
antecede ao início das aulas.

