
LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL 

  
NÍVEL V – 5 ANOS 

-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 CPF e RG dos responsáveis; 

-Cópia do Comprovante de Endereço; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04 pastas plásticas A4 com trilho transparente  

 01 pasta plástica A4 transparente com elástico (fina)  

 01 pasta maleta A4 

 01 resma de papel A4  

 02 folhas de papel crepom (cores variadas)  

 02 folhas de papel laminado (vermelho)  

 04 pacotes de papel Filipinho 120g (Sugestão Filipinho 

Color)  

 04 folhas Collor-set (cores variadas) 

 04 folhas de papel cartão (amarelo e laranja)  

 01 folha de papel Paraná 

 04 folhas de cartolinas (cores variadas)  

 08 folhas de E.V.A. (rosa, lilás e laranja) 

 02 folhas de EVA (estampado) 

 02 colas de isopor 90g 

 01 tubo de tinta relevo dimensional (Sugestão Acrilex)  

 01 pote de tinta guache 250ml (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 12 cores (Sugestão SOFT. 

Ver data de validade) 

 01 avental plástico  

 01 pacote de palito de picolé colorido 

 10 un. de grampos bailarinas de plástico 

 01 caixa de camisa plástica Poliondas 

 04 metros de TNT (vermelho e branco)  

 01metro de papel contact transparente 

 01 Novelo de lã 

 50 CM de tecido Algodão cru  

 50 CM de tecido Chita 

 

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 média;  

 01 lancheira;  

 01 estojo com zíper;  

 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 pacote de balão vermelho (Sugestão São Roque)  

    20 olhinhos de plástico (médio) 

   01 tesoura sem ponta – (com nome gravado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 lápis pretos (Sugestão Faber Castell)  

 02 borrachas brancas 

 01 caixa de lápis de cor grande12 cores (Sugestão 
Faber Castell) 

 01 caixa de canetas hidrocor finas 12 cores 

(Sugestão Faber Castell) 

 01 apontador com depósito  

  01 caderno grande capa dura (48 folhas com 

pautas)  

 OBS.: A reposição desse material citado 

acima deverá acontecer sempre que 

necessário.  
 

- Início do ano letivo: Dia 29 de janeiro de 2019; 

- 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 4 
Autores: Amélia Porto e Maria Luisa Aroeira 

Editora: Dimensão 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 

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

 

Título Autor Editora 

Alfabeto de Histórias Gilles Eduar Ática 

Menino que Descobriu as Palavras Cineas Santos Ática 

Salada de Letras Rosângela Maria de Moro Editora Salesiana 

Amanda no País das Vitaminas Leonardo Mendes Cardoso Editora do Brasil 

O Pássaro Sem Cor Luís Norberto Pascoal Editora Educar 

Pela Porta do Coração Regina Coeli Rennó FTD 

O Urso e a Solidariedade - Coleção Valores José Morán e Paz Rodero Girassol 

Somos Todos Igualzinhos Bartolom eu Campos Queirós Global 

O Livro da Paz Todd Parr Panda Books 

Como Nasceram as Estrelas: Doze Lendas Brasileiras Clarisse Lispector Rocco 

Diga Paz Sam Willians Scipione 

Fábulas 2 Mary França Scipione 

O Caçador de Palavras Lalau e Laura Beatriz Scipione 

Poesia Pela Cidadania Odete R. Baraúna Scipione 

Pirata de Palavras Jussara Braga Editora do Brasil 

Dia de Inventar Mariana YatsudaIkuta Carochinha 

Palavras Mágicas Lucília Garcez Franco 

Água o Tesouro da Terra Andréa Avelar Suinara 

 

  

 

 

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

 


