LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019 – INFANTIL II

EDUCAÇÃO INFANTIL

Prezados Pais e/ou Responsáveis
A lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao cotidiano escolar do (a) seu (sua)
filho (a), no decorrer do ano letivo de 2019. Portanto, a entrega do material individual e coletivo deverá ser feita no dia 16/01,
no horário em que o aluno irá estudar.
Observações:
A lista, abaixo, está de acordo com a Lei Federal 12.886/2013, Lei Municipal nº 6.556 e TAC (Termo de Ajustamento de
1ª –
Conduta) – entre o colégio MOTIVA, o Ministério Público do Estado da Paraíba e o PROCON Municipal de Campina Grande;
2ª – Todo o material individual e de uso pessoal deverá ser identificado com o nome, ano e turno do aluno;
3ª- Reunião com os pais novatos sobre Adaptação escolar – 17/01 às 19h30 no Teatro Ariano Suassuna- Motiva Jardim
Ambiental.
4ª – O início das aulas acontecerá no dia 21.01.2019 (segunda-feira).
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
QUANT.
Nécessaire (lenços umedecidos, colônia, creme dental, escova dental com protetor, pente ou escova de cabelo, pomada para
prevenção de assaduras, sabonete líquido, shampoo e condicionador para uso diário)
01
Blusa usada de adulto (para uso nas atividades de pintura).
01
Copo plástico com bico dosador (para ficar na lancheira)
01
Classificador plástico para atividades (poderá ser adquirido na Escola).
01
Pasta plástica para papel A3 (poderá ser adquirida na Escola)
MATERIAL DIVERSIFICADO PARA USO DO ALUNO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS INDIVIDUAIS E/OU COLETIVAS
03
03
01
02
02
03
02
02

CX. CANETINHA (HIDROCOR – 6 CORES GROSSO)
GIZ DE CERA BICOLOR – 6 gizes
APONTADOR COM DEPÓSITO ( PARA LAPIS
TRIANGULAR)
CAIXAS DE LAPIS TRIANGULAR – GROSSO (
12CORES)
MASSA DE MODELAR DE AMIDO
BLOCO DE PAPEL A3-140g/m²
BLOCO DE PAPEL A4-140g/m²
CARTOLINA GUACHE COLORIDA
CANETA PARA TECIDO ( cores variadas)

06
02

FOLHA DE CARTOLINA 60KG

02

FOLHA DE CARTOLINA COLORSET

02

PACOTE DE PAPEL A4 FLUORESCENTE

03

PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO 120G/M²

02

FOLHA DE PAPEL CREPOM PARAFINADO

Para produzir pinturas e grafismos diversos em atividade de arte.

Para atividades de pintura e favorecimento do desenvolvimento da
coordenação motora fina
Para estimular a coordenação motora fina em momentos lúdicos
Para confecção de cartões/cartazes em datas festivas, convites e nas
aulas de artes para releitura de obras etc.
Para confecção de cartões/cartazes em datas festivas, convites e uso em
atividades didático-curriculares.
Para produzir murais e atividades de arte
Para registro de grafismos espontâneos sobre tecido, em atividades de
experimentação de texturas e artísticas, feitas pelas crianças, tais como
pintura de lembranças para eventos (Dia dos Pais e Mães)
Para produzir de cartazes e pinturas coletivas
Para produzir de trabalhos em eventos e datas comemorativas
Para realizar trabalhos variados de artes (cartões/ telas...)
Para realizar rasgadura, picote, amassadura/ trabalhos de
artes

02

FOLHA DE PAPEL LASER

4m

PLÁSTICO BOLHA

Para usar em trabalhos de artes/ explorar percepção visual e tátil

02

FOLHA DE PAPEL CELOFANE
PACOTE DE PALITO DE PICOLÉ (50 UNIDADES)

Para produzir trabalhos de artes/ trabalhar noções matemáticas

01
02

PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO 75m²

Para trabalhar variadas possibilidades de artes em situações de produção de
cartazes, cartões e convites
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03

FOLHA DE EVA (estampada, verde e azul)

03
04

FOLHA DE EVA (com gliter)
LIXA PARA PAREDE N° 120

03

TINTA PARA TECIDO (250ml)

01

TINTA DIMENSIONAL (CORES VARIADAS)

02
2m

TECIDO CRÚ (ALGODÃOZINHO)
TECIDO ESTAMPADO COM MOTIVOS INFANTIS

02

REVISTAS USADAS

02

GIBIS (MAURICIO DE SOUSA)

04

BOLA DE ISOPOR - 100mm

01

PACOTE DE PEGADORES DE ROUPA - MADEIRA

01

PINCEL REDONDO

01

PINCEL TIPO TRINCHA

02

ROLINHO DE PINTURA

EDUCAÇÃO INFANTIL

Para produzir trabalhos artísticos individuais de ornamentação de cartões,
exploração de texturas.
Para explorar texturas/usar em atividade de pintura com giz de cera
Para trabalhar cores e texturas/ usar em atividades de artes (Pintura sobre
tecido)
Para grafismo espontâneo com canetinha para tecido em atividades de artes
e produção trabalhos em eventos (Dia das Mães e Pais) produção de murais
Para utilizar em atividade de arte e brincadeiras direcionadas, nomeação e
classificação de imagens (bichinhos, objetos etc.)
Para realizar atividade de pesquisa de imagens e rasgadura de papel
Para realizar atividade de leitura de imagens
Para realizar atividade de arte e vivenciar conceitos matemáticos
Para realizar atividade de pintura e coordenação motora fina (movimento de
pinça) classificação de objetos após a pintura dos prendedores
Para estimular a coordenação motora fina/ usar em atividades de pintura

