LISTA DE MATERIAL

2019
UNIDADE BAURU

TURMA: MATERNAL
Material didático
 Projeto UNO Internacional – Disponível para compra através do site:
www.uno-internacional.com/br/unoi/pagamento


Livro paradidático: será indicado no início das aulas

ENTREGAR DE 14 a 18/01/19

Arte/ Materiais Diversos


































300 folhas de sulfite A4 75g (sugestão de marca: HD Paper, Chamex ou Report)
100 folhas de sulfite A4 75g colorido – cores amarelo ou verde
02 cartolinas dupla face – cores amarela e verde bandeira
01 bloco de papel para desenho A4 140g com 20fls branco (sugestão de marca: Canson ou Tilibra)
01 pacote A4 120g colorido (sugestão de marca: Filipinho)
01 pacote A4 85g colorido (sugestão de marca: Filipinho)
05 folhas para scrapbook (coleção Eco Cores textura visual – Novaprint)
02 folhas de papel cartão – cores amarela e laranja
02 folhas de papel kraft (papel tecido)
01 tubo de cola colorida com glitter (sugestão de marca: Acrilex)
02 potes de tinta guache 250ml – cores azul e vermelha (sugestão de marca: Acrilex)
02 tubos grandes de cola escolar 110g (sugestão de marca: Tenaz)
04 grampos de plástico (tipo Romeu e Julieta)
01 pacote de lantejoulas grandes (verde ou amarela)
03 placas de EVA (amarela, verde e marrom)
0,30 x 1,40m de feltro (bege ou vermelho)
02 cartolinas branca
02 m de plástico adesivo liso vermelho (sugestão de marca: Contact ou Vulcan)
01 rolo de barbante (cru)
01 rolo de durex azul
01 folha de lixa nº 01 (um)
01 jogo de cola colorida com 4 cores (sugestão de marca: Faber Castell ou Maripel)
01 rolo de fita d’água kraft (18mm X 50m)
01 pacote de bexiga nº 9 amarela com 50 unidades (sugestão de marca: São Roque)
01 pacote de palito de sorvete colorido
1 m de fita de cetim (qualquer cor)
01 pacote de palito (grande) de churrasco
01 pacote de forminha para brigadeiro nº 05 – pink ou laranja
01 caixa de lenço de papel
01 rolo de papel crepom marrom ou verde
01 rolo de papel crepom bolinha negativa azul escuro (sugestão de marca: Novaprint)
01 rolo de papel crepom bolinha negativa verde folha (sugestão de marca: Novaprint)
01 balde de praia com peneira

ENTREGAR DIA 06/02/19

Jogo
 01 kit de massinha de modelar com forminhas

Brinquedos
Turma da manhã
 Meninas: 01 boneca pequena e 1 kit médico
 Meninos: 01 kit de ferramentas e 2 carrinhos de ferro (Hot Weels)
Turma da tarde
 Meninas: 01 boneca pequena e 1 kit salão de beleza infantil
 Meninos: 1 kit de ferramentas e 2 carrinhos de ferro (sugestão da marca: Hot Wheels)

Uso Individual

















01 tesoura sem ponta de boa qualidade
01 pincel 815 n°18
01 caderno de desenho GRANDE 48 fls (sem seda)
01 pasta de plástico transparente com elástico (para tarefa)
01 pasta de papelão azul com elástico
01 estojo de lápis de cor gigante com 12 unidades (sugestão de marca: Maped, Ecole ou Faber Castell)
02 estojos de giz de cera triangular com 12 unidades (sugestão de marca: Maped)
01 jogo de Big canetas hidrográficas com 6 unidades (sugestão de marca: Faber Castell)
01 camisetão para atividade de pintura (pode ser uma camiseta do papai ou da mamãe)
01 estojo com duas aberturas (com zíper)
01 tela para pintura (20x30 cm)
02 gibis
02 revistas com gravuras para recortes (podem ser usadas)
06 botões amarelos 4 furos (1 cm, 2 cm, 3 cm sendo 2 de cada tamanho)
02 cartelas de adesivos
01 pacote de prendedor de madeira tamanho grande

OBSERVAÇÕES:
 ENTREGA DO MATERIAL ESCOLAR:
Artes/Materiais Diversos: 14 a 18/01/2019
Jogo, brinquedos e uso Individual: 06/02/19
Obs: Todo material deverá vir etiquetado, identificando o nome e série do aluno.
 Enviar diariamente na mochila: pente ou escova de cabelo, escova de dentes, creme dental, uma cueca ou
calcinha, shorts, camiseta, UMA GARRAFA COM O NOME DA CRIANÇA e UMA TOALHA DE TECIDO (20 X
30cm) PARA LANCHAR (enviar na lancheira).
 Marcar o nome da criança, com tinta para tecido, em todas as peças do uniforme.
 Pedimos que não enviem material usado, somente tesoura, pastas e estojo, se estiverem em bom estado.
 Não enviar para escola material de alto valor.
 As marcas citadas na lista de material foram sugeridas pela qualidade e durabilidade do material oferecido.
 Os brinquedos e o livro desta lista serão de uso coletivo e permanecerão no Colégio.

