
LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2018 EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
NÍVEL IV – 4 ANOS 

-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 CPF e RG dos responsáveis; 

-Cópia do Comprovante de Endereço; 

-Declaração de adimplência e de transferência 

para alunos vindos de outra Instituição. 

 

 01 pasta plástica A4 transparente com elástico 

(fina)  

 01 caixa de canetas hidrocor grossa 12 cores  

 02 lápis pretos (Sugestão Faber Castell)  

 01 caixa de gizão de cera (Sugestão Acrilex)  

 01 caixa de lápis de cor grande 12 cores 

(Sugestão Faber Castell)  

 01 apontador com depósito  

 03 borrachas  

Obs.: a reposição desse material deverá 

acontecer sempre que necessário.  
  02 pastas plásticas A4 com trilho transparente  

  02 cadernos grandes capa dura (48 folhas)  

  01 caderno de desenho capa dura (48 folhas)  

  01 resma de papel A4  

  03 folhas de papel crepom (cores variadas)  

  01 folha de papel laminado (dourado)  

  04 pacotes de papel Filipinho 120g (Sugestão 

Filipinho Color)  

  04 folhas de papel cartão (vermelha)  

  04 folhas Collor-set (cores variadas)  

  04 cartolinas (cores variadas)  

  01 folha de papel Paraná  

  01 fita adesiva transparente larga (Sugestão 

3M)  

 01 tubo de cola isopor – 90 g 

 01 caixa de cola gliter (Sugestão Cascorez)  

 01 caixa de cola colorida (Sugestão Acrilex)  

  01 pote de tinta guache 250ml (Sugestão 

Acrilex)  

  01 tubo de tinta relevo dimensional (Sugestão 

Acrilex)  

 

 04 caixas de massa para modelar (Sugestão 

SOFT 12 cores - ver data de validade)  

 08 folhas de EVA (vermelho e verde)  

  01 pincel de pintura nº 12 - (Sugestão Condor)  

  01 tela para pintura (tamanho 20x40)  

  01 Novelo de lã  

 01 pacote de palito de picolé colorido  

  04 metros de TNT (preto e amarelo)  

 01 metro de papel contact transparente 

  20 olhinhos de plástico (pequenos)  

  01 caixa de camisa plástica Poliondas  

  01 pacote de balão sortido (Sugestão São 

Roque) 

  01 tesoura sem ponta (com o nome gravado)  

  01 brinquedo pedagógico adequado para faixa 

etária de 04 anos e antialérgico (alfabeto, 

numerais, quebra-cabeça, caça-palavras, encaixe 

grande, blocos de madeira, nenhum material 

emborrachado)  

 

MATERIAL DE USO PESSOAL  

 01 mochila;  

 01 lancheira;  

 01 estojo;  

 01 garrafinha para água  

 02 toalhinhas de rosto (1 p/ mochila e 1 p/ 

lancheira)  

 01 troca de roupa (importante: deixar sempre na 

mochila)  

 01 escova dental com protetor  

 01 creme dental.  

 

 

 

  Início do ano letivo: 29 de janeiro (Para os níveis IV e V) 

Turno Matutino: Das 08h às 12h  

Turno Vespertino: Das 14h às 18h 

- 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: 
Coleção Bem – Querer/Educação Infantil – Livro 3 

Autores: Amélia Porto e Maria Luisa Aroeira 

Editora: Dimensão 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 

1 –  Título: Pinóquio 

Autor: Carlos Collodi 

Editora: Scipione 

 

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

O Barquinho Valéria Belém Alina Perlman

O Quadrado Vanessa Campos Rocha Cereja

ABC e numerais pra brincar é bom de mais Tatiana Belinky Cortez

Coisas do Folclore Nelson Albissú Cortez

O Curupira e os Animais da Floresta Ingrid Biesemeyer Bellinghausen Cortez

Palmas - Encantos, Belezas e Oportunidades Amanda Cavalcante Rodrigues Cortez

Horta, pomar e jardim, brincadeiras não tem fim Ellen Pestili Editora do Brasil

Van Gogh e o pássaro Téo Mércia Maria Leitão e Neide Duarte Editora do Brasil

Tarsila e o papagaio Juvenal Mércia Maria Leitão e Neide Duarte Editora do Brasil 

As plantas em poucas palavras
Violeta Monreal, Meritxell Marti, 

Cristina Villela, Luis Borrás Perelló
Escala Educacional

Chega de Vilência! Carme Lúcia Campos Escala Educacional

João e Maria Irmãos Grimm Escala Educacional

Alice no País das Maravilhas Lewis Carrol Escala Educacional

Os três erres: reutilizar, reduzir, Núria Roca Escala Educacional

Confusão no Jardim Ferrucio Verdolin FTD

Histórias de Páscoa Valéria Belém Grupo Ibep

A Zebra Zezé Ana Ventura Leya

Eu e o meio ambiente Felipe Caceres Leya

Eu e o Outro Felipe Caceres Leya

O Elefante diferente que espantava toda a gente Manuela Castro Alves Leya


