Lista de materiais
ano letivo 2018
INFANTIL V – EDUCAÇÃO INFANTIL
Livros didáticos
Compras no site do alub

Sistema de Ensino Pitágoras - 2º Período - Livro 01 e 02
Kit Projeto Escola da Inteligência
Coleção Mundo Leitor – Linhas da Vida – Avião
Educação Tecnológica ZOOM

10% de desconto para pagamento
à vista

5% de desconto para pagamento
no cartão de crédito
em até 8x sem juros ou
4x sem juros para pagamento no boleto

no débito, crédito e boleto

Valor do investimento

R$ 1.182,06

- O kit de livros e materiais será vendido exclusivamente pelo Alub no site alub.com.br/material e nas unidades de matrícula
- Os materiais do kit Alub não serão vendidos separadamente.
- A entrega do material didático será realizada no dia 27/1/2018 para Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e no dia 3/2/2018 para o Ensino
Médio

Livros didáticos e paradidáticos
Compras nas livrarias credenciadas

Coleção DSOP de Educação Financeira – Ensino Infantil 3
ISBN 9780994383952
SHOW AND TELL 2 ALUB PK - EDITORA OXFORD
SHOPPING RISK

SBS LIVRARIA INTERNACIONAL

Lista de materiais
ano letivo 2018
INFANTIL V – EDUCAÇÃO INFANTIL

Material de uso individual
Estojo completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tesou- Agenda escolar ALUB (receberão na compra do material
ra sem ponta e cola branca) para realização do estudo em casa. didático)
01 conjunto de roupa reserva para imprevistos ( deixar dentro
da mochila).

Kit higiene (escova de dente, creme dental, sabonete e toalha
de mão).

01 Pasta polionda fina, vermelha com elástico

01 tesoura ( sem ponta)

01 Caderno de desenho grande ( 50 folhas)

01 Pasta Catálogo com 50 plásticos

01 Pasta envelope de plástico com fechamento vertical

01 Tela de pintura 30x20 cm

01 Alfabeto móvel (letra caixa alta) e 01 pote e/ou caixa identificada para guarda das letras

01 avental para pintura

01 garrafinha para água

01 Caderno meia pauta, 50 folhas

01 Alfabeto móvel (letra caixa alta) e 01 pote e/ou caixa identificada para guarda das letras

01 garrafinha para água

Material de uso coletivo

- O Material abaixo deverá ser entregue na unidade de estudo no período de 29 a 31 de janeiro de 2018.

01

Estojo de caneta hidrocor grossa – 12 cores

1m

Papel contact transparente

08

Lápis pretos, modelo triangular ou jumbo

1m

Papel contact estampado

01

Apontador jumbo com depósito

01

Folha de papel crepom

02

Borrachas

01

EVA com gliter

03

Caixas de gizão de cêra triangular

01

EVA estampado

03

Potes com massa de modelar 500g, cores variadas

01

EVA atoalhado

02

Caixas de lápis de cor jumbo – 24 cores

01

EVA liso

03

Colas brancas 90g

01

Cola gliter

01

Jogo pedagógico

01

Cola colorida

01

Fita gomada

01

Tinta para rosto

01

Pacote de chamequinho colorido

01

Pote de tinta guache 250ml

01

Papel crepom

01

Pacote de canudo

01

Papel pardo

01

Pacote de algodão

01

Fitilho

01

Pacote de palito de picolé colorido

03

Blocos criativos coloridos

01

Caneta permanente

02

Folhas de cartolina colorida

01

Purpurina – frasco de 5g

02

Livros de literatura ( faixa etária do aluno, letra
caixa alta)

01

Pincel chato, cerda natural, nº 10 ou 12

02

Revistas em quadrinhos

02

Pacotes de balão nº 9

01

Lixa de parede

01

Caixa de sapato encapada

01

Rolo de barbante colorido

01

Resma de papel A4

01

Pacote de papel canson A4 grosso

02

Folhas de cartolina branca

01

Cartela de dinheiro de brinquedo ( 100 unidades)

30

Tampinhas de garrafa pet

