LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 EDUCAÇÃO INFANTIL
NÍVEL III – 3 ANOS
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02 lápis pretos Jumbo (Sugestão Acrilex ou Faber Castell) - Identificado
02 borrachas brancas - Identificado
02 caixas de lápis de cor Jumbo – 12 unidades (Sugestão Acrilex ou Faber Castell) - Identificado
01 caixa de gizão de cera (Sugestão Acrilex ou Faber Castell)
01 caixa de canetas hidrocor grossa – 12 cores (Sugestão Acrilex ou Faber Castell)
01 apontador Jumbo com depósito - Identificado
OBS.: A reposição do material citado acima deverá acontecer quando necessário.
02 fotos 3x4 recentes
01 bloco de papel criativo branco A3 120g (Sugestão Canson)
01 bloco de papel criativo colorido A3 120g (Sugestão Canson)
01 pasta A4 com elástico transparente (fina) - Identificado
300 folhas de papel A4 (Chamex branco)
02 folhas de cartolina (cores variadas)
02 folhas de color set (cores variadas)
02 folhas de papel cartão (cores variadas)
02 folhas de E.V.A (amarelo)
01 folha de E.V.A (estampado)
03 pacotes de Filipinho 85g (Sugestão Filipinho Color)
01 fita adesiva transparente (larga)
01 tubo de cola isopor – 90 g
01 pote de tinta guache 250 ml azul claro (Sugestão Acrilex)
01 tela de pintura (tamanho 24x30) - Identificado
01 pincel de pintura nº 12 - (Sugestão Condor) - Identificado
04 caixas de massa de modelar (Sugestão SOFT 12 cores - ver data de validade)
01 pacote de balões azuis (Sugestão São Roque)
01 pacote de palito de picolé colorido
01 tesoura sem ponta (com o nome gravado)
01 metro de papel contact transparente
04 metros de TNT (verde claro e laranja)
25 botões coloridos (grandes)
50 CM de tecido – Chita
50 CM de tecido – Algodão cru
01 brinquedo pedagógico adequado para faixa etária de 03 anos e antialérgico (Sugestão: numerais, blocos
encaixe GRANDES, jogos de madeira, animais em miniaturas, quebra cabeça, bonecas, carrinhos e alinhavo de
números, letras ou formas geométricas.) OBS: Nenhum material emborrachado.
03 objetos para a caixa encantada (Sugestão: peruca, colar, pulseiras, bolsas, óculos, chapéu, gravata, tiara, colar
havaiano, máscara, marabu colorido, fantasias usadas para brincadeira de “faz de conta”).
Materiais em desuso - quantidade livre (Sugestão: telefone, mouse, teclado, calculadora, utensílios de cozinha ex:
panela, colher de pau, talheres, martelo de carne, peneira, funil, etc.).
10 unidades de caixinhas acrílicas (qualquer cor) 5x5
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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)
Cola
Tesoura sem ponta
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MATERIAL DE USO PESSOAL
01 mochila tamanho médio;
01 lancheira;
01 garrafinha para água;
02 toalhinhas de rosto (1 p/ lancheira e 1 p/ mochila);
01 estojo com zíper;
01 camiseta branca larguinha (Tam. 08) para pintura;
01 Estojo plástico de higiene bucal: 01 escova dental e 01 creme dental;
01 Kit de higiene corporal: troca de roupa, sabonete líquido, lenço umedecido e toalha (deixar sempre na mochila);
Saquinho plástico para colocar roupas sujas.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

OBS.: O MATERIAL DE USO PESSOAL DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME.

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 EDUCAÇÃO INFANTIL
NÍVEL III – 3 ANOS

LIVROS PARADIDÁTICOS:
50. Escolha dois (02) títulos da lista de sugestões abaixo:
TÍTULO

AUTOR

O Livro da gratidão

Todd Parr
Todd Parr
ArdenDruce
Mundo Bita
Mundo Bita
Mundo Bita
Mundo Bita
Heinz Janisch e Birgit Antoni
Eliandro Rocha
Patrícia Cunha Merli
Álvaro Modernell
Dani de Brito
Bárbara Simões Daibert
Nara Raggiotti
Linda Strachan e David Wojtowycz

O livro eu te amo
Bruxa, Bruxa venha a minha festa
Hora de brincar
Hora do lanche
Trocando de roupa
Descobrindo os objetos
Eu sou assim
A ponte
NINO o dinossauro
Somos diferentes, mas somos iguais
Piquenique
Não gosto
Salada de frutas
Qual é a cor do amor?

EDITORA

Panda Books
Panda Books
Brinque Book
Carochinha Baby
Carochinha Baby
Carochinha Baby
Carochinha Baby
Brinque-Book na Mochila
Callis
Suinara
Mais ativos
MA
Franco
Carochinha Baby
Caixa Alta

Obs: O título escolhido fará parte do acervo da sala, portanto não será devolvido ao final do ano letivo.

Início do ano letivo: 20 de janeiro de 2020 (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 na respectiva sala de aula no dia 17 de janeiro de 2020, 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.

