MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
01 Lancheira (com toalhinha e copo plástico) marcado
com o nome do (a) aluno (a);
05 Máscaras reservas;
01 Álcool em gel 70% 420g (para ficar na escola);
01 Álcool em gel 70% portátil (para ficar na mochila);
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;
03 metros de fita de cetim (nº2);
01 Lastex;
01 Pincéis de hidrocor preto (fino);
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);
02 Envelopes pardos – tamanho ofício;

03 Caixas de massa de modelar com 12 cores (a base de
amido);
02 Colas com glitter;
01 Metro de TNT;
01 E.V.A decorado;
02 E.V.A com glitter;
03 E.V.A liso cores (Amarelo, vermelho, azul, verde,
laranja, rosa ou bege);
01 Gibi;
02 Pacotes de papel color set;
01 Pacote de papel 60Kg branca;
01 Pacote de ofício colorido;
02 Metros de tecido algodão (motivo infantil);
01 Metro de tecido americano cru;
01 Pacote de palito de picolé colorido;
01 Vidro de cola branca 90g;
01 Primer;
01 Pacote de papel textura visual 180/m2 eco cores
novaprint;
01 Tela de pintura 20 x 30;
01 Pincel chato condor nº 22 para pintura.

LIVROS ADOTADOS
Livro: ALECRIM EI 3 ED 2019 – BNCC
Editora: SM
ISBN: 9788541824248
Acesse o site www.smdireto.com.br e utilize o VOUCHER 46913EI8 para comprar com 15% de desconto.
O livro de Inglês só deve ser adquirido pelos alunos novatos.
BEBOP 1 (vol.1) - Student's Book and Activity book
Autores: Myriam Monterrubio e Lorena Peimbert Editora: Macmillan
Acesse o site https://mg.sbs.com.br/conveniados/coracaodemariabh para comprar com 20% de desconto.

Esta lista relaciona o material individual para um ano de trabalho escolar.
Todo material deverá ser identificado com o nome da criança.
Livros e cadernos devem ser encapados.
Os livros de literatura serão pedidos no início do ano letivo de acordo com o projeto de leitura.
O material individual será solicitado pela professora após o início das aulas.
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