
                           

 

 

 
 

Relação de livros 2020 e Material escolar – Infantil 3 
Horário de aulas: Manhã: 7h às 11h 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROSINHA NIVEL 1 
Autoras: Anita Adas/Cristiana Musa 
2ª Edição 
 

CALIGRAFIA 
ESSA MÃOZINHA VAI LONGE (Infantil 1) 
Autoras: Thayanne Gabryelle/ Vilza Carla. 
Editora: Editora do Brasil, 2013. 4ª edição 
 

02 Clássico da literatura infantil  

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
       
(TODO O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM 

OS DOIS PRIMEIROS NOMES DA CRIANÇA). 
 

01 Garrafa para água (trazer diariamente na mochila) 
01 Copo plástico 
01 Tolha de mão (trazer diariamente na mochila) 
01 Kit de escovação (escova de dente com protetor, 
toalha de rosto e creme dental) 
01 Peça de roupa (short ou bermuda, blusa, roupa intima, 
colocar dentro do saco plástico identificado, para uso 
emergencial) 
01 Tesoura sem ponta (com nome gravado) 
01 Avental 
01 Brinquedo educativo de peças grandes 
(empilhar/encaixar/montar)  
01 Brinquedo educativo de peças grandes em idioma 
Inglês com o máximo 20 peças (quebra-cabeça/montar) 
01 Agenda ou caderno de brochura pequeno (96 folhas) 
02 Caderno de brochura grande capa dura (96 Folhas) 
01 Caderno de desenho grande capa dura(96 folhas). 
01 Pasta polionda fina para transportar as atividades 
extraclasses 
01 Pasta Catálogo (preta) 50 folhas. 
 

MATERIAL COLETIVO  
O material listado abaixo não precisa ser identificado com 
o nome da criança 
 

Para uso no 1° semestre 

Prazo de entrega: 13 a 17/01/20 

05 Lápis triangular jumbo com borrachas 
01 Apontador com deposito (para lápis triangular) 
02 Revistas velhas 
01 Jornal 
03 Folhas de papel color-set ( azul , Laranja e vermelho) 
01 Kit de tinta para pintura de rosto 
03 Folhas de EVA grande (preto, branco e verde) 

03 Folhas de EVA com gliter (amarelo/azul/laranja) 
02 Folhas de papel crepom (azul e verde) 
01 Caixa de gizão de cera (12 cores) 
01 Caixa de lápis de cor triangular jumbo (12 cores) 
02 Tubo de cola isopor(90g) 
01 Tubo de cola branca(90g) 
02 Caixas de massa de modelar grande 
02 Folhas de papel cartão 
01 Estojo de pintura a dedo 
01 estojo de pincel hidrocor 
02 Colas com gliter(cores variadas) 
02 Colas coloridas (cores variadas) 
01 Metro de TNT 
50 cm de feltro 
01 Pincel chato n° 20 

 

2° Semestre 
 
03 Lápis triangular jumbo com borrachas 
01 Apontador com depósito (para lápis triangular) 
02 Folhas de papel color-set (azul e vermelho) 
03 Folhas de EVA grande (preto, branco e verde) 
03 Folhas de EVA com glitter (amarelo/vermelho e azul) 
02 folhas de papel crepom (azul e verde) 
01 Caixa de gizão de cera (12 cores) 

 

 OBSERVAÇÕES:  

1. Os livros e cadernos deverão ser encapados e 
devidamente identificados com etiquetas contendo o 
nome completo e a turma da criança.  
2. Os livros devem ser entregue junto com os demais 
materiais.  
3. Uniforme:  
a) A bermuda e camiseta para os meninos e short e blusa 
bata para as meninas. 
b) O tênis será preto (nem sapato, nem bota).  
4. Não aceitaremos livros didáticos destinados ao 
professor e nem material xerocado.  
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