
Lista de Material Escolar 2018
INFANTIL II

002 – pastas polionda, tamanho ofício, com 2,0 cm de espessura (1 azul e 1 amarela)
002 – caixas de lápis de cor grandes (12 cores)
001 – caixa de canetas hidrocor (com 12 cores)
001 – caixa de giz de cera grosso (12 cores)
008 – lápis pretos nº 2
001 – caneta marcador permanente preta
002 – borrachas
002 – apontadores com depósito
001 – estojo para lápis (com 3 repartições)
001 – tesoura sem ponta, gravada com o nome da criança
003 – tubos grandes de cola 90gr
002 – tubos cola bastão grande

Entregar o material no dia 26/01/2018 das 
11h30min às 17h.

Todo material, com exceção dos papéis, deve 
ser identificado com o nome do aluno e sua 
série.

004 – durex colorido
002 – pincel chato nº 10 e nº 4
001 – caixa de tinta guache com 12 cores
001 – caixa de cola colorida (6 cores)
001 – cola relevo brilliant preta
003 – caixas de massa de modelar (12 cores) à base de amido com glitter
020 – palitos de sorvete coloridos
070 – folhas de papel sulfite (50 branco e 20 colorido)
004 – rolos de papel crepom (cores variadas)
002 – folhas de cartolinas brancas
010 – folhas de papel “color-set” (4 verdes, 4 azuis e 2 rosas)
001 – pano perfex
004 – folhas de E.V.A (2 amarelas e 2 decoradas)
001 – pacote de papel seda (qualquer cor) para bombom ou bala
001 – bloco de desenho A3 com 20 folhas – 180g/m2 ou 140g/m2 – branco (Artes)
001 – bloco de papel “Ecocores” 110g/m2(235mm x 325mm)
001 – bloco de papel “Ecocores” textura visual 7 cores (3 estampas) 180g/m2(230mm x 320mm) 36 folhas
001 – rolo de barbante pequeno
050 – forminhas para brigadeiro colorido
030 – saquinhos plásticos (tamanho ofício).
001 – pacote de lantejoulas grandes 100 unidades (qualquer cor)
002 – pacotes de purpurina (qualquer cor) ou glitter
001 – jogo pedagógico correspondente à idade (exceto quebra-cabeça)
010 – pares de olho de bicho
050 – cm de feltro (vermelho ou verde ou branco ou preto – cores natalinas)
002 – lixas d’água
001 – pote plástico transparente com tampa azul (para armazenar massa de modelar)
001 – avental para pintura
001 – novelo de lã
001 – agulha grossa sem ponta para bordar nº 13
010 – botões para costura
003 – cartelas de adesivos
001 – gibi infantil
001 – revista colorida (sugestões: Superinteressante, Globo Rural, Viagem, Saúde, Pais e Filhos).
001 – nécessaire com escova e creme dental (com o nome do aluno)

As folhas de papel não devem ser enroladas (entregar abertas).
LIVROS DIDÁTICOS: UNO Internacional – adquiridos diretamente pelos pais ou responsáveis, a partir de 15 de novembro de 2017, 
no site: https://uno-internacional.com/br/unoi/pagamento/index.php/usuario/login 
LIVROS PARADIDÁTICOS (etiquetados com nome do aluno, série e período)
1º Bimestre  “Um redondo pode ser quadrado”  –  Canini  –  Editora Formato
2º Bimestre  “O grande problema da vaca Leticia”  –  Lucia Reis  –  Editora Paulinas
3º Bimestre  “Amanda no país das vitaminas”  –  Leonardo Mendes Cardoso  –  Editora do Brasil
4º Bimestre  “Romeu e Julieta”  –  Ruth Rocha  –  Editora Salamandra
OBSERVAÇÕES: material fornecido pelo Colégio - Agenda Escolar e Atividades complementares

2ª a 4ª - Manhã: 7h15min às 12h10min / Tarde: 13h às 17h55minHorário das 
Aulas: 5ª e 6ª - Manhã: 7h15min às 11h45min / Tarde: 13h às 17h30min Reunião de Pais: 29 de janeiro de 2018 – 19h

Início das aulas: 30 de janeiro de 2018

http://www.uno-internacional.com/

