Material Didático 2022
Infantil 5
(Crianças com 5 anos até 31 de março)

Kit de Higiene Pessoal (1 nécessaire contendo)

Materiais de uso Coletivo
01 Resma de papel ofício A4
01 CHAMEQUINHO (100 folhas-cor lilás)
01 Rolo de EVA (laranja, amarelo ou preto)
04 Folhas de EVA com brilho (cores diversas)
04 Folhas de papel 40kg
04 Folhas de color set (cores diversas)
02 Folhas de papel crepom parafinado (cores diversas)
03 Folhas de papel seda
02 Folhas de color set faces
03 Folhas de papel laminado (cores variadas)
03 Folhas de papel guache (cores variadas)
03 Folhas de papel madeira
01 pacote de color set colorido
02 Rolos de durex colorida (fina)
02 Metros de TNT (cores variadas)
02 Tubos de cola de silicone
01 Tubo de cola branca (grande)
01 Pote de tinta guache vermelha
01 Caixa de tinta guache com 6 cores.
01 Caixa de giz de cera grosso (12 cores)
01 Caixa de cola colorida
01 Conjuntos de canetas hidrocor fina (12 cores)
02 Caixa de lápis de cor (12 cores)
01 Pincel Nº 12
02 Caixas de massa de modelar grande
01 Pacote de paletas de picolé com pontas arredondadas
01 Lixa fina
01 Tela para pintura 20x30cm
01 Jogo educativo (lego)
01 Pacote de bolas São Roque Nº7
01 Pacote de lantejoulas (grande)
01 Peça fita de cetim (nº 1)
01 Novelo de lã (qualquer cor)
01 Dúzia de botões grandes
20 Unidades de pom pom
01 Anilina
01 Tubo de glitter
01 Tubo de cola glitter acrilex
01 Bambolê
02 Pratinhos de papelão
01 Dúzia de prendedores de roupa (madeira)

02 Caixas de lenço de papel
01 Escova dental com proteção
01 Creme dental (infantil)
01 Embalagem de lenço umedecido

Material que permanecerá na mochila todos os dias:
01 Toalhinha para lanche - com identificação
01 Garrafinha para água - com identificação
01 Troca de roupa

Material de uso pessoal
02 Cadernos grandes capa dura (Linguagem e Matemática)
01 Caderno capa dura (96 folhas) - recados e agenda
01 Camisa com manga para ser usada como avental
01 Pasta fina com identificação da criança (para conduzir atividades)
01 Alfabeto móvel (MDF)
05 Lápis triangular jumbo com borrachas ponteiras
01 Borracha
01 Lapiseira
01 Estojo
01 Tesoura sem ponta - com identificação da criança
01 Cola bastão grande
01 Foto da criança com a família (atualizada)
01 Foto da criança sozinha (10x15cm atualizada)

Livros Didáticos
Livro:
Coleção A Criança e o Mundo – Infantil 5 (5 Anos)
Educação Infantil
SAE Digital
Vendas através do site (lojasaedigital.com.br)
Livro:
Greenman level B
- Vendas na Bridge School

OBSERVAÇÕES:
✓
✓
✓

O material de uso coletivo deverá ser entregue, a partir da segunda quinzena de janeiro, na recepção do Kids.
O material de uso pessoal deverá estar com identificação do aluno.
Sempre que necessário, solicitaremos a reposição de material pessoal.

