LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019
Educação Infantil – Infantil III

Materiais

Livro Didático


2 tubos de cola branca (90g)

2 tubos de cola para isopor (90 g)

1 tubo de cola de silicone líquida

1 tubo de cola glitter

2 caixas de gizão de cera

2 caixas de lápis de cor (grande)

2 caixas de lápis hidrocor (grosso)

2 caixas de lápis hidrocor (fino)

2 tubos de cola dimensional

3 caixas de massa de modelar (antialérgica
c/ 12 unidades)

3 folhas de cartolina guache (2 pretas e 1
vermelha)
 3 folhas de emborrachado EVA liso (azul,
preto e vermelho)
 3 folhas de emborrachado EVA com glitter
(verde e vermelho)
 1 bloco de papel canson branco (140 g/m²)
 1 folha de papel scrap estampado (30,5 cm x
30,5 cm)
 1 resma de papel (tamanho a4)
 1 metro de TNT
 1 folha de lixa
 1 pacote de palito de picolé
 2 gibis usados
 1 avental de plástico (identificado com o
nome da criança)
 10 lápis grafite
 5 borrachas para lápis (retangular ou
quadrada)
 2 apontadores 1 tesoura (ponta
arredondada)
 1 tela para pintura (30 X 40 cm)
 1 pasta colecionadora plástica (2cm de
espessura, para atividades de casa)
 4 pastas classificadoras (cores variadas para
arquivar as atividades, devolvidas ao final do
ano letivo)
 1 caderno de desenho grande (capa dura /
96 folhas)
 1 caderno espiral pequeno (capa dura / 96
folhas)
 1 jogo pedagógico adequado à faixa etária
Material de Uso Diário e Pessoal





Lancheira
Saco para roupa suja
01 muda de roupa
Copo inquebrável (não ficará na escola e
será utilizado pela criança diariamente)
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Bernoulli Sistema de Ensino - Coleção 5
anos (Adquirir na ACDMAV – Unidade 1)

Livros Paradidáticos

POR FAVOR, OBRIGADO,
DESCULPE
Autores: Becky Bloom e Pascal Biet
Editora: Brinque – Book

O JORNAL
Autora: Patrícia Auerbach
Editora: Brinque - Book

CHAPEUZINHO VERMELHO
Autora: Ana Maria Machado
(Conto de Grimm
Editora: Nova Fronteira

É MEU!
Autora: Rachel Bright
Editora: Saraiva

Entrega de Material










Dia: 28/01/2019
Horário: 13h30 às 17h
Local: Espaço Menino Jesus (Educação
Infantil)
02 fotos da criança (3x4) – Trazer no ato da
entrega do material
Gentileza, encapar e etiquetar livros após a
conferência da professora
Gravar nome da criança em materiais de uso
individual
Não será permitida a entrega de material no
1º dia de aula
Favor observar atentamente a data indicada
Início das Aulas: 04/02/2019

