
LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2019 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. 

 

 

 

 04 pastas plásticas A4 com trilho transparente  

 01 pasta plástica A4 transparente com elástico (fina)  

 01 Pasta maleta 

 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 e lilás)  

 04 folhas Collor-set (cores variadas)  

 04 cartolinas (cores variadas)  

 01 folha de papel Paraná  

 08 folhas de EVA (vermelho e verde)  

 02 folhas de EVA (estampado) 

 02 tubos de cola isopor – 90 g 

 02 potes de tinta guache 250ml (vermelho e bege) 

(Sugestão Acrilex)  

 01 tela para pintura (tamanho 30x40)  

 01 pincel de pintura nº 12 - (Sugestão Condor)  

 01 barra de argila  

 04 caixas de massa para modelar (Sugestão SOFT 12 

cores - ver data de validade)  

 01 avental plástico 

 01 pacote de balão amarelo (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 Novelo de lã  

 04 metros de TNT (preto e amarelo)  

 01metro de papel contact transparente 

 20 olhinhos de plástico (pequenos) 

 

OBJETOS PARA CAIXA ENCANTADA 

(Escolha quatro (04) objetos sugeridos abaixo) 

 Peruca 

 Colar 

 Pulseiras 

 Bolsas 

 Óculos  

 Chapéu 

 Gravata 

 Tiara 

 Colar havaiano  

 Máscara 

 Marabu colorido. 

 Roupas e calçados para brincadeiras de “faz de conta”.  

 

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 estojo 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).  

 

  

 02 lápis pretos (Sugestão Faber Castell)  

 02 borrachas 

 01 caixa de lápis de cor grande 12 cores (Sugestão 

Faber Castell) 

  01 caixa de gizão de cera (Sugestão Acrilex)  

 01 caixa de canetas hidrocor grossa 12 cores  

 01 apontador com depósito  

 01 caderno grande capa dura (48 folhas – com 

pauta) 

 OBS.: A reposição desse material citado 

acima deverá acontecer sempre que 

necessário.  

- Início do ano letivo: Dia 28 de janeiro de 2019; 

- 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 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. 



 





 
 

 

LIVRO DIDÁTICO: 
Coleção Bem – Querer/Educação Infantil – Livro 3 

Autores: Amélia Porto e Maria Luisa Aroeira 

Editora: Dimensão 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

Título Autor (a) Editora 

 

Tarsila e o papagaio Téo 

 

Mércia Maria Leitão e Neide Duarte 

 

Editora do Brasil 

 

A zebra Zezé 

 

Ana Ventura 

 

Leya 

 

Palavras que brincam 

 

Tatiane Belinky 

 

Nova Espiral 

 

BlimBlão 

 

Alessandra Pontes Roscoe 

 

Canguru 

 

Gatinho Levado 

 

Adam Stower 

 

Brinque.Book 

 

Manu e Mila 

 

André Neves 

 

Brinque.Book 

 

Três ursos 

 

Cliff Wright 

 

Brinque.Book 

 
Jujú e o mistério das cores 

 
Fábio Quinteiro 

 
Brinque.Book 

 

Quem é ela 

 

Eliane Pimenta e LonitZilbermam 

 

Brinque.Book 

 
Viajando no tempo com a vovó 

 
Regina Drumond 

 
Elementar 

 

A poesia dos bichos 

 

Tatiane Bianchini 

 

Elementar 

 
Roda que roda 

 
Vera Lucia Dias 

 
Elementar 

 

O saco 

 

Ivan e Marcello 

 

Nova Fronteira 

 
Psiu! 

 
Ivan e Marcello 

 
Nova Fronteira 

 

Hoje é amanhã? 

 

Anna Cláudia Ramos 

 

Nova Fronteira 

 
Max Emiliano 

 
Rui Oliveira 

 
Nova Fronteira 

 

Atum o gato grato 

 

Thais LohamMorello 

 

Carochinha 

 
As férias de Miguel e Pedro 

 
Ruth Rocha 

 
Melhoramento 

 

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

 


