
LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2018 EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 
 

 

 

NÍVEL III – 3 ANOS 

DOCUMENTOS - MATRÍCULA 

-Cópia Certidão de Nascimento da Criança;  

-Cópia do CPF da Criança;  

-Cópia do Cartão de Vacinas da Criança; 

-02 fotografias 3x4 da Criança; 

-Cópia do Comprovante de Endereço; 

-Cópia do CPF e RG dos responsáveis; 

-Declaração de adimplência e de transferência 

para alunos vindos de outra Instituição. 
 

 

 

 01 pasta A4 com elástico transparente (fina) 

 02 lápis pretos Jumbo (Sugestão Faber Castell)  

 02 borrachas brancas 

 01 caixa de gizão de cera (Sugestão Acrilex ou Faber 

Castell)  

  01 caixa de lápis de cor Jumbo – 12 unidades (Sugestão 

Faber Castell)  

 01 caixa de canetas hidrocor grossa – 12 cores (Sugestão 

Acrilex ou Faber Castell) 

 01 apontador Jumbo com depósito  

o Obs.: a reposição desse material deverá 

acontecer sempre que necessário.  
 02 pastas catálogo com 50 folhas (Sugestão Chies) 

 01 caderno de desenho grande capa dura espiral (48 

folhas)  

 01 resma de papel A4  

 03 folhas de papel crepom (cores variadas)  

 03 folhas de cartolina (cores variadas)  

 04 folhas de color set (cores variadas)  

 04 folhas de papel cartão (cores variadas) 

 01 folha de papel laminado (verde) 

 08 folhas de EVA (amarelo e marrom)  

 04 pacotes de Filipinho 85g (Sugestão Filipinho Color)  

 01 rolo de fita crepe (Sugestão 3M)  

  01 tubo de cola isopor – 90 g 

  01 caixa de cola colorida (Sugestão Acrilex)  

 01 caixa de cola gliter (Sugestão Acrilex)  

 01 tubo de tinta alto relevo dimensional (Sugestão 

Acrilex) 

 01 potinho de tinta para tecido 37 ml (Sugestão Acrilex) 

 01 novelo de lã (preto)  

 01 tesoura sem ponta (com o nome gravado)  

 04 metros de TNT (verde e amarelo)  

 01 metro de papel contact transparente 

 1m de tecido chita  

  20 olhos de plástico (grandes)  

 10 un. de grampos bailarinas de plástico. 

  01 tela de pintura (tamanho 20x40) 

  01 pincel de pintura nº 12 - (Sugestão Condor)  

 01 pote de tinta guache 250ml (Sugestão Acrilex)  

  04 caixas de massa de modelar (Sugestão SOFT 12 

cores - ver data de validade)  

 01 pacote de balão sortido (Sugestão São Roque)  

 01 pacote de palito de picolé colorido  

  01 caixa de camisa plástica Poliondas  

  01 avental plástico infantil  

  01 rolo de barbante colorido (pequeno)  

 01 brinquedo pedagógico adequado para faixa etária de 

03 anos e antialérgico (alfabeto, numerais, encaixe 

grande, jogos de madeira, animais, quebra cabeça e  

nenhum material emborrachado).  

 

MATERIAL DE USO PESSOAL  

  01 mochila tamanho médio;  

  01 lancheira;  

  01 estojo;  

  01 garrafinha para água;  

  01 toalhinha de rosto (para lancheira);  

  01 escova dental com protetor;  

  01 creme dental;  

  01 troca de roupa, sabonete liquido e toalha (deixar 

sempre na mochila).  

 

 

 

PARA USO EM CASA 

 

 01 caixa de tinta guache 6 cores (Sugestão Acrilex ou 

Faber Castell)  

 01 caixa de gizão de cera (Sugestão Acrilex ou Faber 

Castell)  

 01 pincel de pintura nº 12 - (Sugestão Condor)  

 

 

 

  
Início do ano letivo: 22 de janeiro (somente para os níveis II e III) 

Turno Matutino: Das 08h às 12h (Adaptação – 1ª semana: 08h às 10h segunda a quinta, sexta horário normal); 

Turno Vespertino: Das 14h às 18h (Adaptação – 1ª semana: 14h às 16h segunda a quinta, sexta horário normal); 

- Os materiais deverão ser entregues somente para a professora da respectiva sala de aula no dia 19 de janeiro de 2018, 

no turno que seu filho irá estudar. 

- Todo o material individual deverá ser identificado com o nome do aluno. Portanto a professora não receberá materiais 

sem identificação. 

- O uso do uniforme escolar é obrigatório a partir do primeiro dia de aula (veteranos e novatos). Poderá ser adquirido na 

ADN uniformes – 3225-2400. 



 



 
 

 

 

LIVRO DIDÁTICO: 
ESTAÇÃO CRIANÇA – Ed. Infantil 2  

Autores: Júnia La Scala, Arnaldo Rodrigues, Margaret Presser e Raoni La Scala  

INTERDISCIPLINAR – Edição Renovada  

Editora Quinteto – FTD  

 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 

1 – Girafinha Flor faz uma descoberta 

Autora: Therezinha Casasanta 

Editora do Brasil 

 

 

2 - Escolha outro título da lista de sugestões abaixo: 

 

Obs¹.: este exemplar é indispensável para todos os 

alunos 

 

Obs².: o item escolhido fará parte do acervo da sala, portanto não será devolvido ao final do ano 

letivo 

Título Autor Editora

A borboleta e a tartaruga Liliana Iacocca e Michele Iacocca Ática

Alfabeto Mary França e Eliardo França Ática

Menina bonita do laço de fita Ana Maria Machado Ática

Veio do jardim Michael Dahi Cereja

O gatinho perdido Therezinha Casasanta Editora do Brasil

Ingredientes para um mundo melhor Indigo Escala Educacional

Cachinhos de ouro Ana Maria Machado FTD

Pela porta do coração Regina Coeli Rennó FTD

Show da natureza Flávia Muniz FTD

A tartaruga e a lebre Mauricio de Souza Girassol

O leão e o ratinho Maurício de Souza Girassol

A vaca avacalhada Valéria Belém Grupo Ideb

Meu corpo Lisa Bullard Hedra

Usando as mãos Michael Dahl Hedra

Chuvinha é tudo de bom Patrícia Engel Secco Melhoramentos

O que é que tem naquela Mata? Bia Villela Moderna

Meu coração é um zoológico Michael Hall Paz e Terra

Por Favor, Sr. Panda Steve Antony Paz e Terra

Isso é amor Sam Willians Scipione


