
 
 

 
 

   Material Escolar 

• 04 tubos de cola branca (90g); 
• 04 tubos de cola de isopor (90g); 
• 02 caixas de lápis de cor (grande); 
• 02 caixas de lápis hidrocor (fino); 
• 02 caixas de hidrocor (largo); 
• 03 caixas de massa de modelar (antialérgica c/ 12 

unidades); 
• 04 folhas de cartolina guache; 
• 02 folhas de emborrachado EVA; 
• 02 folhas de emborrachado EVA com gliter; 
• 04 folhas de papel madeira; 
• 04 folhas de papel 40 kg; 
• 01 pincel nº 15 - cerda macia e arredondada 

(identificado com o nome da criança); 
• 02 pacotes de palito de picolé – largo e pontas 

arredondadas; 
• 01 camisa branca (identificada com o nome da 

criança para uso em atividades de pintura); 
• 05 lápis grafite; 
• 03 borrachas (retangular ou quadrada); 
• 02 apontadores; 
• 01 tesoura (ponta arredondada identificada com o 

nome da criança); 
• 01 pasta colecionadora plástica (atividades de casa); 
• 02 pastas classificadoras (cores variadas para 

arquivar as atividades, devolvidas ao final do ano 
letivo); 

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

• 01 caderno espiral grande (1 matéria); 
• 01 jogo pedagógico adequado à faixa etária; 
• 04 colas de alto relevo; 
• 04 pacotes de papel creative neon. 

 
   Material de Uso Diário  

Deve conter na bolsa da criança diariamente: 

• Lancheira; 
• 01 estojo de plástico com: 02 lápis, 01 borracha e 

01 caixa de lápis de cor; 
• Saco para roupa suja; 
• 01 peça de roupa (será utilizada diante de alguma 

eventualidade); 
• Garrafa de água com identificação. 

 

 
 

   Livro didático 

• Bernoulli Sistema de Ensino – Coleção Educação 
Infantil - 5 anos.  
Adquirir na ACDMAV – Unidade 2. 

 
 
   Títulos 

 

É UMA JANELA OU UMA 
BANGUELA? 
Autor: Jonas Ribeiro  
Ilustrações: Sami e Bill 
Editora:  Editora Elementar  

 
    
Fábulas de Esopo para os 
mais novinhos. 
 
Edição: Rosie Dickins e Lesley 
Sims 
Ilustrações:  Laura Wood e 
Caroline Spatz 
Editora: Usborne  

 
 

   Entrega de Material 

• Data: 25/01/2023 
• Horário: Manhã - 8h às 11h30 

                Tarde – 13h30 às 17h30 
• Local: Ginásio de Esportes - Unidade 1 
• Gentileza, encapar e etiquetar livros após a 

conferência na escola. 
• Gravar nome da criança nos materiais de uso 

individual. 
• Não será permitida a entrega do material na 1ª 

semana de aula. 

• Início das Aulas: 02/02/2023 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 3 

 


