
  AV. JOÃO PESSOA, Nº 391 – FILIPINHO  

      FONES: (98) 3243 – 0779 OU 3271- 9471 

 

 
 

  RELAÇÃO DE MATERIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / 2019 
 

Infantil II – 04 anos até Março/2019 
 

MATERIAL DIDÁTICO - TAXA PAGA NA ESCOLA 
 

01 bloco de fichas bimestral Linguagem (Sistema Objetivo) 

01 bloco de fichas bimestral de Matemática (Sistema Objetivo) 

01 bloco de fichas bimestral de Natureza e Cultura (Sistema Objetivo) 

01 bloco de fichas bimestral de Artes Visuais (Sistema Objetivo) 

01 bloco de fichas bimestral de Música (Sistema Objetivo) 

01 livro de Inglês 

01 bloco de fichas pedagógicas bimestral EXPERIMENTANDO (Linguagem/Matemática/Natureza) 

01 Material LIV (Educação Socioemocional) 

01 Agenda Escolar 

  
 

 

(Fique atento! A qualidade do material interfere na qualidade das atividades realizadas). 
 

Material de Apoio Pedagógico 
02 livros de literatura infantil adequado à faixa etária da criança 
01 caderno de desenho grande (capa dura, 40 folhas) 
02 caixas de gizão de cera (12 cores) 
01 caixa de hidrocor ponta grossa (12 cores) 
01 avental plástico 
01 pincel chato nº 16 
01 escarcela plástica (tamanho A-3) 
01 escarcela plástica (tamanho A-4) 
01 pasta caneleta  
01 tesoura sem ponta (com nome gravado) 
01 caixa de tempera guache (06 unidades) 
01 pote de tinta de tecido 250 ml 
01 caixa de tinta para pele (cores variadas) 
01 folha de papel crepon 
02 folhas de EVA liso (cores variadas) 
03 folhas de EVA com glitter (cores variadas)  
04 metros de TNT (cores variadas) 
01 folha de papel 40 Kg  
01 resma papel chamex 
02 blocos de papel creative paper (um colorido e outro branco) 
02 caixas de massa de modelar (06 cores) 
01 tela para pintura (30x40cm)  
Material que fica na mochila:  

 Estojo contendo: Lápis triangular (grosso), borracha, apontador com depósito (Repostos quando 
necessários) 

 01 nécessaire contendo: 01 creme dental, 01 escova de dente com proteção, 01 pente, 01 perfume, 01 
Toalha de rosto (fica na escola durante a semana e volta na sexta-feira, com nome da criança) 

 
OBSERVAÇÃO: Todos os materiais deverão vir devidamente personalizados, por medida de segurança, com o nome da criança.  

Os mesmos deverão ser entregues de 14 a 19 /01/19. Após essa data, o material só será recebido mediante hora marcada. 
(Por motivos de segurança, não receberemos material no 1º dia de aula). 

 
1º DIA DE AULA – 24/01/2019 

 



 

 
 

 

 


