LEONARDO DA VINCI-BETA
EDUCAÇÃO INFANTIL – Nível B
INÍCIO DAS AULAS – 21/02/2018
Leituras obrigatórias
1º Trimestre: As famílias do mundinho
Ingrid Biesemeyer Bellinghausen – Editora DCL
As demais leituras dos trimestres (2º e 3º) serão indicadas ao longo do ano.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Deve conter a identificação do aluno)
01 pasta catálogo A4 espiral - 50 sacos - capa transparente - Polimer
(Literatura)
01 pasta catálogo A4 espiral – 30 sacos – capa transparente – Polimer
(Iniciação Científica)
01 pasta A4 com elástico
01 pasta catálogo Clear Book Yes, 20 sacos (Inglês)
01 pasta de alfabetização Polimer ofício, c/ 120 plásticos capa transparente
(Linguagem)
---------------------------------------------------------------------------------------------------01 caixa organizadora San Remo – 8,6L - Top Stock – Ref. 960 contendo:
01 estojo grande com três compartimentos – tipo fofão
01 tesoura pequena sem ponta, (Tramontina ou Staedtler)
03 lápis pretos pequenos triangulares jumbo Faber-Castell
01 apontador com dois furos e depósito para lápis jumbo e normal
02 borrachas brancas - Tris ou Faber-Castell
01 caixa de lápis de cor – 36 cores – Mega Soft Color - Tris
01 conjunto de canetas hidrográficas, 12 cores, jumbo – Mega Hidro Color Tris
ou Faber-Castell
01 caixa de giz de cera Retrátil Twist – 12 cores
01 pen drive de 8GB
01 caneta permanente
01 camiseta usada tamanho adulto (para trabalhos de Arte)
----------------------------------------------------------------------------------------------------50 folhas de desenho A4 – 180g/m2
01 folha de papel crepom – qualquer cor
02 pincéis chatos nº 12 e nº 18
01 bloco para pintura 300g/m2 – A3 - Canson
01 bloco criativo/colorset A3 – 120g/m2 - Romitec
01 bloco criativo/colorset A4 – 32 folhas – Romitec

01 kit cola Relevo Crystal Jelly 20g – com 06 cores - Acrilex
02 potes de lantejoulas grandes 10mm
02 potes de brocal 3 gramas - Glitter
01 pacote de EVA cores sortidas 60x40 (com 05 unidades)
01 folha grande de EVA com glitter
01 pacote de alfabeto móvel EVA 248 letras – Kreateva
02 pacotes de palitos de picolé – coloridos
01 pacote de balão nº 09
02 pacotes de lenços umedecidos
01 pote grande de tinta têmpera – Sugestão de cores: vermelho, azul,
amarelo, laranja, preto, verde, branco e marrom
02 potes de tinta acrílica 37ml
03 tubos de cola branca escolar 110g – Tenaz
05 unidades de sacos plásticos grossos – tamanho ofício com furo
01 rolo de fita crepe parda
01 metro de tecido de algodão – estampa infantil
01 tela para pintura 30x30
2 livros de literatura infantil adequado à faixa etária para “Ciranda de Livros” e
01 brinquedo pedagógico (serão indicados pela professora na reunião de pais)
MENINOS
04 carrinhos pequenos - tipo Hot Wheel
01 caixa Multiblocks Coloridos 50 peças - Xalingo
01 kit de animais de plástico – dinossauros
01 kit de massa de modelar com 08 cores – Multi Ferramentas Play Doh
MENINAS
02 bonecas pequenas (+ ou – 10cm) e acessórios
01 caixa de blocos lógicos – Ciabrink
01 kit de animais de plástico - fazenda
01 kit de massa de modelar Play Doh Plus – com 08 unidades

