
 
 

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DO NÍVEL III 2021 

 (EDUCAÇÃO INFANTIL) 

 

MATERIAL DE PAPELARIA/USO COLETIVO 

 

• 01 Brinquedo educativo (para a idade da criança e que possa ser higienizado com 

álcool, de preferência, que seja de plástico ou mdf). Sugestão: Dominó de sílabas, 

jogos de formar palavras e figuras geométricas; 

• 01 Pacote de balões coloridos; 

• 01 Pacote de papel criativo; 

• 03 Caixas de massa de modelar; 

• 02 Caixas de tinta (pintura a dedo); 

• 03 m de TNT marrom; 

• 01 Pinta cara (Tinta Facial); 

• 03 envelopes brancos tamanho ofício; 

• 01 Coleção de giz de cera; 

• 01 Caixa de cola colorida; 

• 01 Pacote de chamequinho amarelo. 

 

MATERIAL COMPLEMENTAR/ USO PESSOAL 

• 01 Avental plastificado (com o nome do aluno); 

• 01 Balde de praia (com o nome do aluno); 

• 01 Garrafa para água (com o nome do aluno e mantê-la sempre na bolsa); 

• 01 Estojo de higiene: Escova, creme dental e sabonete (Manter sempre na bolsa uma 

roupa para troca, caso necessite.) 

• 01 Tesoura vai e vem; 

• 01 Caderno brochura capa dura do grande com 48 folhas (com o nome do aluno); 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

1. Entrega de materiais: De 18 a 20 de janeiro, na secretaria da escola de 7h30 às 11h e 

12h30 às 17h. 

2. Fardamento: Obrigatório para todas as turmas a partir do 1º dia de aula. (As cores de 

tênis permitidos são: branco, preto ou cinza). 

3. Horário Escolar: Matutino – 7h30 às 11h30 | Vespertino – 13h30 às 17h30. 

4. Início das aulas: 25 de janeiro de 2021 

5. Não nos responsabilizamos pela perda do material que não estiver com 

identificação. 

6. Não recebemos material de uso pessoal nesta data. 

 

 



 

LIVRO - NÍVEL III 

 

Educação Infantil 1 

Autora: Angelita Machado e Andréa Calaes 

2ª edição 2019 

Coleção Sempre Viva 

RONA (ronaeditora.com.br) 

 

Observação: O aluno deverá trazer 3 (três) livros de histórias infantis para a 

concretização do Projeto de Leitura realizado ao longo do ano.  

Aos alunos veteranos, por favor, não repetir os títulos! 
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