
 
 

LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

NÍVEL III – 3 ANOS 

DOCUMENTOS - MATRÍCULA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01 pasta A4 com elástico transparente (fina) 

 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 (azul escuro e rosa) 

 01 folha de papel laminado (verde) 

 08 folhas de EVA (marrom e azul) 

 02 folhas de EVA (estampado) 

 04 pacotes de Filipinho 85g (Sugestão Filipinho Color) 

 01 fita crepe (larga) 

 02 tubos de cola isopor – 90 g 

 01 tubo de tinta alto relevo dimensional (Sugestão 

Acrilex) 

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

 01 pote de tinta guache 250 ml azul claro (Sugestão 

Acrilex) 

 01 tela de pintura (tamanho 24x30) 

 01 pincel de pintura nº 12 - (Sugestão Condor) 

 01 barra de argila  

 04 caixas de massa de modelar (Sugestão SOFT 

12 cores - ver data de validade) 

 01 pacote de balão azul claro (Sugestão São Roque) 

 01 pacote de palito de picolé colorido 

 01 caixa de camisa plástica Poliondas 

 01 tesoura sem ponta (com o nome gravado) 

 01 rolo de barbante colorido (pequeno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01 metro de papel contact transparente 

 04 metros de TNT (verde e amarelo) 

 20 olhos de plástico (grandes) 

 50 CM de tecido – Chita 

 50 CM de tecido – Algodão cru 

 01 brinquedo pedagógico adequado para faixa etária de 

03 anos e antialérgico (alfabeto, numerais, blocos 

encaixe GRANDES, jogos de madeira, animais, 

quebra cabeça e alinhavo dos números, letras e formas 

geométricas.) 

 OBS: Nenhum material emborrachado.  

 
OBJETOS PARA CAIXA ENCANTADA 

(Escolha três (03) objetos sugeridos abaixo) 

 

 Peruca  
 Colar 

 Pulseiras 

 Bolsas 

 Óculos  

 Chapéu 

 Roupas e calçados para brincadeiras de “faz de 

conta”.  

 
MATERIAL DE USO PESSOAL 

 01 mochila tamanho médio;  

 01 lancheira;  

 01 garrafinha para água;  

 01 toalhinha de rosto (para lancheira);  

 01 camiseta branca (larguinha) para pintura; 

  Estojo de higiene bucal: 01 escova dental e 01 creme dental;  

  Kit de higiene corporal: troca de roupa, sabonete líquido, 

lenço umedecido e toalha (deixar sempre na mochila).  

 Saquinho plástico para colocar roupas sujas. 

  02 lápis pretos Jumbo (Sugestão Faber 

Castell) 

 02 borrachas brancas 

 01 caixa de lápis de cor Jumbo – 12 

unidades (Sugestão Faber Castell) 

 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 

 OBS.: A reposição desse material 
citado acima deverá acontecer sempre 
que necessário. 

 Gravata 

 Tiara 

 Colar havaiano  

 Máscara 

 Marabu colorido 

-Cópia Certidão de Nascimento da Criança; 

-Cópia do CPF da Criança; 

-Cópia do Cartão de Vacinas da Criança; 

-02 fotografias 3x4 da Criança; 

-Declaração de adimplência e de transferência 

para alunos vindos de outra Instituição. 

-Cópia do Comprovante de Endereço; 

-Cópia do CPF e RG dos responsáveis; 

- Início do ano letivo: Dia 21 de janeiro de 2019 (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 18 de janeiro de 2019, 
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. 

 

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) 



 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 
 Escolha dois (02) títulos da lista de sugestões abaixo: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Título Autor Editora 

Quer conhecer minha casa? Jonas Ribeiro Franco 

O menino que detestava escovas de 
dentes 

Zehra Hicks Melhoramentos 

Os três porquinhos e o lobo Yara Najman Espiral 

Gotinhas no mundo Clara Rosa Cruz Gomes Elementar 

O Giz me diz... Bill Borges Elementar 

A escolinha do mar Ruth Rocha  Salamandra 

Cabe na mala Ana Maria Machado e Claudius Salamandra 

Esses bichos maluquinhos Pedro Bandeira Moderna 

A arca de Noé Ruth Rocha  Salamandra 

João e o pé de feijão Ruth Rocha  Salamandra 

João e Maria Ruth Rocha  Salamandra 

Verdes, azuis e vermelhinhas Vera Lúcia Dias Elementar 

Fim de semana Ana Maria Machado Moderna 

Quem sou eu? Ana Maria Machado Moderna 

Um, dois, três agora e sua vez! Ana Maria Machado Moderna 

 

Obs: Os títulos escolhidos farão parte do acervo da sala, portanto não serão devolvidos ao final do ano letivo. 
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