
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
01-Lancheira (com toalhinha e copo plástico) marcado com o 
nome do(a) aluno(a); 
01-Mochila individual à escolha do(a) aluno(a); 
01-Bolsinha de tecido individual com nome do(a) aluno(a) 
com duas repartições; 
02-Lápis pretos finos nº 2 (triangular); 
01-Apontador com depósito; 
01-Avental; 
01-Borracha macia; 
01-Caixa de lápis de cor fino (12 cores); 
01-Tesourinha com ponta redonda; 
01-Crachá; 
01-Escova dental (com porta escova); 
01-Creme dental (marca de uso habitual da criança); 
03-Metros de fita de cetim (nº2); 
01-Repelente; 
01-Pincel hidrocor preto (fino); 
01-Pasta transparente clear book com 40 plásticos 
(transparente) – tamanho A4 – para portfólio; 
02-Cadernos Ali Bombom sem pauta capa cartonada 60 folhas 
(usaremos como caderno de Para Casa); 
01-Caderno Ali Bombom com pauta capa cartonada 60 folhas 
(usaremos como caderno de atividades); 
03-Envelopes pardos – tamanho ofício; 
03-Caixas de massa de modelar com 12 cores (a base de 
amido); 
02- Tintas guache 250ml, escolher entre as cores (Amarelo, 
azul, verde, vermelho, laranja, branca, preta ou marrom); 
02-Tintas P.V.A para artesanato 250 ml, escolher entre as 
cores primárias (Amarelo, azul ou vermelho); 

02-Tintas tecido 250ml, escolher entre as cores (Amarelo, 
azul, verde, vermelho, laranja, branca, preta ou marrom); 
02-Metros de TNT; 
01-E.V.A com glitter; 
02-E.V.A liso cores (Amarelo, vermelho, azul, verde, laranja, 
rosa ou cor de pele); 
01-Gibi; 
01-Pacotes de papel color set; 
01-Pacote de papel 60Kg branca; 
01- Pacote de ofício colorido; 
02- Folhas de papel Kraft; 
01-Metro de contact liso colorido; 
02-Metros de tecido americano cru; 
01-Pacote de palito de picolé colorido; 
01-Vidro de cola branca, 90g; 
01-Vidro de cola branca 500g; 
01-Caneta para tecido preta; 
01-Tela de pintura 20 x 30; 
01-Pincel chato condor nº 22 para pintura; 
01-Pen drive (32gb); 
01-Brinquedo (tipo kit panelinhas, carrinhos; 
01-Pacote de papel textura visual 180/m2 eco cores 
novaprint; 
01-Metro de feltro; 
01-Massa para Biscuit 90 gramas (Exceto transparente); 
01-Metros de tecido algodão (Motivo infantil, exceto chitão); 
01-Tinta de tecido 250 ml;  
01- Pacote fita de cetim grossa; 
01- Placa de emborrachado com glitter;

 
LIVROS 

 Livro: ALECRIM EI 3 - 2ª ED 2019 - BNCC    Editora: SM     ISBN: 9788541824248 
 Livro: BEBOP 1 (vol.1)-Student's  Book and Activity book  Autores: Myriam Monterrubio e Lorena Peimbert   Editora: Macmillan 
 
Os livros de literatura serão pedidos no início do ano letivo de acordo com o projeto de leitura.  
1. Esta lista relaciona o material individual para um ano de trabalho escolar.  
2. Todo material deverá ser identificado com o nome da criança. 
3. Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada conservação.  
4. O material deverá ser entregue na recepção da Unidade São Joao Batista no período de 27/01 a 05/02/2020. 

Voucher para compra dos livros no site www.smdireto.com.br    46913EI6 


