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01 tubo de cola branca (90g)
01 tubo de cola para isopor (90g)
04 caixas de gizão de cera
02 caixas de lápis de cor (grande)
03 caixas de massa de modelar (antialérgica
c/ 12unidades)
02 folhas de cartolina carmem
01 folha de cartolina guache
02 folhas de emborrachado EVA liso
01 folha de emborrachado EVA com glitter
(dourado)
02 folhas de papel crepom
01 folha de papel laminado
01 folha de papel nacarado
01 resma de papel (tamanho A4)
01 folha de lixa
01 papel pedra
01 pincel nº 20 - cabo longo, cerdas
arredondadas e macias (identificado com o nome
da criança)
05 tubos de tinta plástica p/ artesanato
(amarela, azul escuro, branca, preta e laranja)
03 tubos de glitter
01 metro de TNT
01 avental (identificado com o nome da
criança)
01 tesoura (ponta arredondada)
01 tela para pintura (30 X 40 cm)
03 pastas colecionadoras plásticas (com trilho
para guardar as atividades pedagógicas)
01 pasta com elástico para folha A3
01 pasta com elástico (1 cm de espessura
para levar atividade de casa)
01 pasta com elástico fina (Sala de Leitura)
01 caderno de desenho grande (capa dura /
96 folhas)
01 jogo pedagógico adequado à faixa etária
01 brinquedo pedagógico adequado à faixa
etária (madeira, encaixe ou montar)
Retalhos de tecido com estampa
02 lápis
01 pacote de palito de picolé (largo)
01 Areia de modelar
01 bloco de papel canson A3
01 metro de chita

Material de Uso Diário





Lancheira
Saco para roupa suja
01 muda de roupa
01 garrafa identificada (não ficará na
escola e será utilizado pela criança
diariamente)

Livro Didático


Bernoulli Sistema de Ensino – Coleção
Educação Infantil - 3 anos (Adquirir na
ACDMAV – Unidade 1)

ASSOCIAÇÃO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ
Av. Tomás Espindola, 402 – Farol – Maceió/AL
Fone: 82 2123-4880
Fax: 82 2123-4891
www.msofia.com CNPJ 10.847.762/0010-72

Títulos
PROJETO SALA DE LEITURA
A FANTÁSTICA MÁQUINA DOS
BICHOS.
Au toras: Ruth Rocha
Ed Editora: Salamandra

PROJETO SALA DE AULA
(Escolher apenas dois títulos)
M MEDO DO ESCURO
A Autor: Antônio Carlos Pacheco
Editora: Ática

BOM DIA, TODAS AS CORES
Autoras: Ruth Rocha
Editora: Salamandra

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

PRINCESA ARABELA,
MIMADA QUE SÓ ELA.
Autor e ilustrador: Mylo
Freeman
Editora: Ática

Entrega do Material Escolar

 Dia: 22/01/2020
Turmas da manhã: 7h30 às11h
Turmas da tarde: 13h30 às17h
 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.
Atenção!
 Início das Aulas:03/02/2020

