
















Lista de material 2020 – Ed. Infantil I
Material de uso pessoal do aluno

01 apontador para lápis jumbo
01 caixa de giz de cera (grosso e curto) com 12 cores
01 caixa de lápis de cor JUMBO Triangular com 12 cores
02 lápis pretos (grafite triangular JUMBO)
01 rolo de fita crepe
02 tubos de cola bastão
02 tubos de cola branca de 50 gr, formato lápis, SCOTCH (dentro de um saco tipo ZIP)
01 lancheira com garrafa plástica
01 mochila pequena (sem rodinhas, para levar caderno de recados e troca de roupa)
Todos os materiais devem estar etiquetados, com o nome do aluno.
Material de Leitura e Escrita:
02 livros de literatura adequado à faixa etária do
aluno para a biblioteca da classe (verificar
comunicado)
02 revistas (Sugestão: Terra da Gente, Recreio,
Crescer, Pais e Filhos)

Material de Higiene Pessoal (Será solicitada a troca ou
reposição deste material ao longo do ano):
01 creme dental da preferência do aluno
01 escova com protetor plástico
02 caixas de lenço de papel
01 pacote de perfex com 5 unidades
02 pacotes de lenço umedecido

Material de Produção Artística:
01 caixa de cotonetes
01 pacote de palito de sorvete ( 50 unidades)
01 camiseta grande (adulto) – usada- para avental nas aulas de artes – marcada com o nome do aluno
02 lixas d´água- (3M) – grossa preta – ref. 080
02 potes de massa de modelar com 500g – soft- (acrilex)– cores: amarela, vermelha, verde ou azul (escolher 2
cores)
01 pote de tinta guache de 250 ml – cor: vermelho ou azul (escolher apenas 1 cor)
02 EVAs de 40cm X 60cm x 2mm – (KREATEVA) – cores: vermelho, azul, verde, amarelo, rosa, preto, laranja ou
marrom (escolher apenas 2 cores)
02 metros de TNT - cores: vermelho, azul, verde, amarelo, rosa, preto, laranja (escolher apenas 1 cor)
01 bloco de papel criativo A3 – (sugestão: Bloco ecocores 110gr A3 c/21 cores sortidas Novaprint PT 42 FL) ou
similar
01 pasta polionda A3 – amarela –com alça ( 505 mm x 355 mm x 35 mm)
01 trincha 500 (Tigre)
01 esponja macia
01 papel crepom (escolher uma cor: amarelo, vermelho, azul, laranja, marrom, etc)
20 sacos plásticos – tamanho ofício
Os materiais abaixo devem ser enviados em um saco plástico, podem ser utilizados materiais reciclados (que a
família já possua em casa): meada de lã, forminhas de doce, botões de diferentes tamanhos e cores, pedaços
de tecidos, lantejoulas grandes, algodão, tampinhas, corante alimentício, barbante, etc.
Livros Didáticos: A escola adota o sistema Uno-Internacional, desta forma, a compra dos livros deve ser
realizada diretamente na editora, conforme instruções na plataforma: www.unoieducacao.com no item acesso
a plataforma/pagamento.

Observações importantes!

Todos os materiais devem ser entregues no dia 25/01/2020, no horário da reunião de pais, separados
em sacolas plásticas, com nome e série do aluno, no portão RENOVATUS KIDS. Haverá uma equipe da escola
designada para o recebimento deste material. Ele não deve ser enviado pelo aluno.

No caso de alunos do Período Integral, os materiais devem ser entregues em sacolas separadas do
período regular.

Todos os materiais deverão ser entregues, sempre identificados individualmente com o nome completo
do aluno e série.

Incentivamos sempre o uso de material já utilizado, desde que em bom estado. Por isso, solicitamos
aos pais que verifiquem no material do aluno, aqueles que poderão ser reciclados ou reutilizados, antes de
efetuarem a compra.

Livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com nome do aluno.

As marcas entre parênteses são apenas sugestões.

Caso seja necessária a reposição de materiais, no decorrer do ano letivo, a família será informada.
Período Integral – Lista de material apenas para alunos do Período Integral – Infantil I
Material de uso pessoal do aluno para o período integral:
01 apontador jumbo
01 borracha branca macia
01 lápis preto (grafite triangular JUMBO)
01 caixa de lápis de cor 12 cores JUMBO
01 tubo de cola bastão
01 caderno de desenho espiral tamanho A4 (sem folha de seda) 48 folhas.
01 bloco de papel criativo A3 – (Bloco ecocores 110gr A3 c/21 cores sortidas Novaprint PT 42 FL) ou similar
01 pote de massa de modelar com 500g – soft- (acrilex)– cor: a escolher.
01 rolo de pintura pequeno e macio (para artes)
01 Folha em EVA 600x400x2mm- cor : a escolher
01 TNT 2,20 x 1,4m- cor: a escolher
Kit de Higiene: 01 creme dental de preferência do aluno, 01 escova com protetor plástico dentro de um ziploc,
com nome do aluno, 01 pacote de lenço umedecido e 01 caixa de lenço de papel.

Material de Inglês (PROGRAMA DE BILINGUISMO):
Os materiais necessários ao programa de bilinguismo serão divulgados em janeiro, na 1ª Reunião de pais.

Lembramos que todos os materiais devem estar etiquetados, com o nome do aluno.

