
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

1. LIVRO DIDÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. MATERIAL DIVERSO DE USO PESSOAL 

 
Deverá ser marcado com o nome do aluno 

 
Obs.: Este material deverá ser providenciado pelos pais ou/e responsáveis. É da competência da 
família a aquisição dos materiais contidos na lista, ficando livre a opção pela livraria onde serão 
adquiridos. 

QUANT. MATERIAL OBJETIVOS 

01 

Estojo grande com:  
04 Lápis grafite HB número-02, 
02 Borrachas,  
01 Apontador, 
01 Tesoura sem ponta, 
02 tubos de cola bastão 
02 Caixas de lápis hidrocor (grande),  
02 Caixas de lápis de cor (grande) e  
02 Caixas de gizão de cera (grande). 

Produzir e organizar os materiais utilizados e 
trabalhos de artes e nas atividades 
relacionadas às demais áreas do 
conhecimento 

01 Camisa de malha branca 
Utilizar nas produções de artes e nas 
atividades relacionadas às demais áreas do 
conhecimento 

40 
 

Sacos plásticos para classificadores 
sem a margem branca 

Organizar os materiais utilizados e trabalhos 
de artes e nas atividades relacionadas às 
demais áreas do conhecimento 

01 Pasta com abas (plástico)  
Organizar os materiais utilizados e trabalhos 
de artes e nas atividades relacionadas às 
demais áreas do conhecimento 

03 
Pastas catálogo  A4 com 50 sacos 
(plástico) 

Organizar os materiais utilizados e trabalhos de 
artes e nas atividades relacionadas às demais 
áreas do conhecimento 

A AQUISIÇÃO DESTE LIVRO SERÁ REALIZADA NA SALA DA ACDMAV DENTRO DA 
ESCOLA 

 
 

 BERNOULLI - Coleção Bernoulli EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 anos. 
 

 BILÍNGUE - Educação Infantil - 4 anos. 
 

 PENSAMENTO COMPUTACIONAL - Educação Infantil 4 anos. 

 

 

 
 

A AQUISIÇÃO DESTE KIT SERÁ REALIZADA NA SALA DA ACDMAV DENTRO DA ESCOLA 
 

O nosso projeto de leitura CICLER, compreende um kit (bolsa e 
dois livros), o valor correspondente ao kit é de R$ 105,00, deverá 
ser pago no ato da matrícula. 
 
OBS.: Para quem já tem a bolsa do projeto o valor para aquisição 
dos livros é de R$ 90,00. 
 



40 
Sacos plásticos para classificadores 
sem a margem branca, com furos, 
tamanho A4, espessura grosso 

Organizar as atividades individuais do aluno 

01 

Jogo educativo - madeira ou plástico 
(números, quebra-cabeça, blocos para 
montar, ADEQUADO A FAIXA 
ETÁRIA) 

Utilizar nos momentos de interação e 
ludicidade através de variadas vivências e 
relacionadas às áreas do conhecimento - jogo 
simbólico 

01 
Jogo de letras – faixa etária 4 anos 
(plástico ou madeira) 

Utilizar nos momentos de interação e ludicidade 
relacionados às áreas do conhecimento 

01 
 

Brinquedo para jogo simbólico (boneca, 
carro, animais de borracha, 
panelinhas...) 

Utilizar nos momentos de interação e 
ludicidade promovidos através de variadas 
vivências - jogo simbólico 

01 
Kit praia simples  
 

Utilizar na interação, ludicidade e brincadeiras 
promovidas através de variadas vivências - 
jogo simbólico 

01 Tela para quadro (30 cm x 30 cm) 
Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

01 Rolo para pintura (tamanho médio) 
Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

01 Pincel chato 
Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

01 
Lousa branca (50x40) com lápis 
recarregável 

Utilizar nas atividades de escrita  

 
4. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

PROPOSTAS NOS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: 
Deverá ser marcado com o nome do (a) aluno (a). 

 
Obs.: Este material deverá ser providenciado pelos pais ou/e responsáveis. É da competência da 
família a aquisição dos materiais contidos na lista, ficando livre a opção pela livraria onde serão 
adquiridos. 
 

QUANT. MATERIAL OBJETIVOS 

01 Tubo de tinta relevo metalic 
Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

03 Tubos de tinta para tecido Utilizar na pintura da tela 

02 Potes de massa atóxica 500grs. 
Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

02 Potes de glitter furta cor 
Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

01 Rolo de durex largo 
Utilizar em trabalhos de artes visuais e nas 
atividades relacionadas às demais áreas do 
conhecimento 

01 Fita crepe 
Utilizar em trabalhos de artes visuais e nas 
atividades relacionadas às diversas áreas do 
conhecimento 

01 Fita dupla face Utilizar em trabalhos de artes visuais 

02 Metros de papel contact Utilizar em trabalhos de artes visuais 

01 
Folha de papel emborrachado (EVA) 
com glitter 

Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

01 
Pacote de papel A4 colorido 120 G - 
Filipinho color 

Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

200 
Folhas de papel colorida (verde ou 
rosa) 

Utilizar em trabalhos de artes visuais e nas 
atividades relacionadas às diversas áreas do 
conhecimento 



100 Folhas de papel ofício 40 kg 
Utilizar em trabalhos de artes visuais e nas 
atividades relacionadas às diversas áreas do 
conhecimento 

01 Resma de papel ofício branco A4 
Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais e as atividades 
complementares. 

01 
Pacote de 100 folhas de papel duplo 
ofício (tamanho 297mmX420mm) 

Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais. 

02 Folhas de cartolina colorset 
Utilizar em trabalhos de artes visuais e nas 
atividades relacionadas às diversas áreas do 
conhecimento 

02 Folhas de papel celofane 
Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

02 Folhas de cartolina 40 kg 
Utilizar em trabalhos de artes visuais e nas 
atividades relacionadas às diversas áreas do 
conhecimento 

02 Folhas de papel camurça 
Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

02 Folhas de papel crepom 
Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

02 Folhas de papel seda 
Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

01 Pacote de palito de picolé 
Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

01 Metro de algodãozinho 
Utilizar na produção das atividades 
relacionadas às artes visuais 

 
5. KIT HIGIENIZAÇÃO que ficará na escola 

 

O cotidiano das turmas de educação infantil apresenta características próprias e coerentes com 
o desenvolvimento de cada faixa etária. Neste sentido, a rotina de cada turma oferece 
possibilidades diferenciadas inclusive, no que diz respeito ao aspecto da higiene pessoal de cada 
criança. Assim, solicitamos providenciar um  

 

 1 nécessaire 

 1 sabonete líquido 

 1 toalha de rosto com o nome da criança bordado 

 1 escova ou pente de cabelo 

 1 creme dental 

 1 escova de dente 

 1 caixa de lenço de papel 
 
OBS.: todo material deverá ser marcado com o nome da criança e entregue na escola. 
 
6. DATA DE ENTREGA DO MATERIAL: 20.01.2020 (segunda-feira) 

 
Pedimos a colaboração dos pais e/ou responsáveis para que observem e sigam a data de 
entrega do material escolar, a conferência deste material será realizada diretamente pela 
professora da turma. 
 
Alunos da Manhã: 7h30 às 11h30 
Alunos da Tarde: 13h30 às 17h30 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 22.01.2020 (quarta-feira) 


