 01 conjunto de brinquedo de praia (balde, pá, rastel)
 01 bambolê (resistente)
 01 pasta de plástico em L (para o relatório de
acompanhamento)
 01 foto da criança - 15x21cm
 01 caixa de camisa identificada (para guardar os
trabalhos)
 01 almofada identificada com capa lavável
 01 camiseta adulto (usada) tamanho P (para atividades
de Arte)

KINDER LIEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
PEDAGÓGICO
Obs.: Aproveitar materiais do ano anterior, sempre que
possível.
- Para o trabalho específico de leitura, dois livros de histórias
serão solicitados. O primeiro, no início do ano (orientação da
Professora) e, o segundo, durante o ano (Projeto Autor
Presente), sendo de aquisição obrigatória, conforme
orientação do Colégio.





















Materiais que ficarão no armário da sala:
01 folha de EVA liso na cor .......
01 folha de EVA felpudo na cor ......
40 folhas A4 sulfite 60
05 folhas de desenho A3 297x420mm (sugestão: Canson)
02 pacotes de 24 folhas de papel colorido A4 – 210x297mm
(sugestão: Filipinho - Canson)
02 folhas adesivas
01 jogo de canetinhas ponta grossa – Jumbo
(sugestão: Faber - Castell)
01 caixa de giz de cera curton – 15 cores (sugestão: Acrilex)
01 pote de tinta têmpera guache de 250ml (sugestão:
Acrilex) na cor ......
02 potes de massa de modelar 150g (sugestão: Acrilex
soft) – cores a escolher
01 caneta de retroprojetor – cor a escolher
01 rolinho de espuma para pintura
01 tesoura sem ponta e sem enfeite (sugestão:
Tramontina)
02 tubos de cola 90g (sugestão: Tenaz)
01 bisnaga grossa de silicone
01 metro de contact transparente
01 jogo didático apropriado para a idade
Sugestões:
 Quebra-cabeça gigante – 06 ou 12 peças
 Brincando de Engenheiro
 Pequeno Construtor- Castelo Princesa (Cia Brink)
 Quebra-cabeça de metade (Turma da Mônica)
 Monta figuras (Turma da Mônica)
 Memória de animais em madeira
 Cadê a mamãe? 10 Quebra-cabeças com imagens de
animais em madeira
 Relógio multiformas
 Dominó de animais em madeira
 Star Plic - jogos de montar (Estrela)
 Estrelas de encaixe (Estrela)
01 brinquedo musical

Materiais que devem estar todos os dias na
mochila (preferencialmente de rodinhas):
 01 guardanapo de tecido 30x30cm, identificado com o
nome (para o lanche)
 01 toalha pequena de mão, identificada com o nome e
com alça para pendurar






Materiais de apoio:
01 lixa de fogão
06 botões (2 grandes, 2 médios, 2 pequenos)
01 CD-ROM velho
01 pacote de palito de picolé

HIGIENE
Materiais que ficarão no armário da sala:
 02 caixas de lenços de papel
 01 pote grande de lenços umedecidos (450 unidades)
 01 pacote de guardanapos de papel

Observações:
1- Todos os materiais, bem como todas as peças do
uniforme, devem vir identificados com o nome da
criança.
2- Evitar que as marcas solicitadas sejam trocadas, pois
são sugeridas em função da toxicidade, qualidade,
durabilidade e fácil manuseio.
3- Todo o material deve ser entregue à Professora no dia
15/02/2019, 6a feira, às 19h (dia da 1ª reunião com
Pais).
4- Para repor o que se extinguiu com o uso diário, sempre
que necessário, será solicitado novo material.
5- Quanto ao material de higiene individual, será
esclarecido na reunião.
6- O uso do uniforme é obrigatório diariamente.

