
 

 

 
 

 
 

 02 tubos de cola branca (90g); 
 01 caixa de gizão de cera; 
 01 caixa de lápis de cor (grande); 
 02 caixas de massa de modelar (antialérgica c/ 

12unidades); 
 01 folha de emborrachado EVA com gliter (laranja  

ou azul); 
 01 folha de lixa; 
 01 pincel nº 20 - cabo longo, cerdas arredondadas 

e macias (identificado com o nome da criança); 
 01 avental (identificado com o nome da criança); 
 01 tesoura (ponta arredondada); 
 01 tela para pintura (30 X 40 cm); 
 02 pastas colecionadoras plásticas (com trilho 

para guardar as atividades pedagógicas, será 
devolvida no final do ano); 

 01 pasta com elástico (1 cm de espessura para 
levar atividade de casa); 

 01 pasta com elástico fina (será utilizada na Sala 
de Leitura);  

 01 caderno de desenho grande (capa dura / 96 
folhas); 

 01 brinquedo pedagógico adequado à faixa etária 
(encaixe ou montar); 

 01 bloco de papel creative colorido; 
 01 pacote de palito de picolé (largo) ; 
 01 bloco de papel desenho 140gr A3; 
 01 metro de chita; 

 
 
 
 
 

Deve conter diariamente na bolsa: 
 Lancheira; 
 01 estojo de plástico com: 02 lápis e 01 caixa de 

lápis de cor; 
 Saco para roupa suja; 
 01 muda de roupa (a criança utilizará diante de 

alguma eventualidade); 
 01 garrafa de água (identificada com o nome da 

criança). 
 
 

 
 Bernoulli Sistema de Ensino – Coleção Educação 

Infantil - 3 anos (Adquirir na ACDMAV – Unidade 
1). 
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 Data: 12 de janeiro de 2021 
 Horário: 08h às 13h 
 Gentileza, encapar e etiquetar livros após a 

conferência na escola. 
 Gravar nome da criança em materiais de uso 

individual. 
 Não será permitida a entrega de material no 1º 

dia de aula. 
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