LISTA DE MATERIAIS 1º SEMESTRE 2021
INFANTIL 3 / EDUCAÇÃO INFANTIL
(alunos do Infantil 2 2020)

❑

❑

MATERIAIS PARA O RETORNO PRESENCIAL

❑

01 Agenda escolar - sugerimos que sejam
utilizadas as agendas personalizadas adquiridas
em 2020.

❑

01 Mochila (deverá ser proporcional ao tamanho
das pastas A4) (*)

❑

01 Pasta plástica com alça – tamanho A3
(transparente) – a pasta do ano anterior poderá
ser utilizada (*)

❑

01 pasta ofício transparente com elástico - a
pasta do ano anterior poderá ser utilizada (*)

❑

01 pasta ofício transparente com presilha (sem
plásticos) - será utilizada para os Relatórios
Individuais de Avaliação - a pasta do ano
anterior poderá ser utilizada (*)

❑

01 Pasta ofício transparente com presilha com 5
plásticos (grosso) – será utilizada para arquivar
escritas espontâneas e atividades
complementares - a pasta do ano anterior
poderá ser utilizada (*)

❑

01 Caixa de lápis de cor (24 cores) – Faber
Castell, Acrilex ou Giotto - identificar cada lápis

❑

02 Revistas usadas (Cláudia, Caras, Crescer ou
Pais & Filhos)

com o nome da criança (+)

❑

01 Gibi

01 Estojo de canetas hidrográficas (12 cores) grande e fina – Faber Castell, Giotto ou Acrilex

ITENS DE HIGIENE

(+)

❑

01 Tubo de cola em bastão 20 g – Pritt ou Giotto –
identificados com o nome da criança (+)

❑

02 Lápis pretos nº 2 - identificados com o nome
da criança (+)

❑

01 Apontador com depósito - identificado com o
nome da criança (+)

❑

01 Tesoura sem ponta - Mundial ou Tramontina identificada com o nome da criança (+)

❑

01 Estojo de aquarela (12 pastilhas) - Faber
Castell, Giotto ou Molin (*)

❑

01 Pincel quadrado n°12 (*)

❑

01 Caixa de giz de cera (12 cores) - grande Faber Castell, Giotto, ou Acrilex

❑

01 Pote de massa de modelar – 500G (cor livre) –
Uti Guti ou Acrilex Soft

03 Plásticos transparentes com furos em A3 para
pasta.

❑

❑

01 Caderno de capa dura - espiral / universitário 96 folhas sem picote. Favor retirar a página de
adesivos (*)

02 Potes de geleca - 110 g cada – Amoeba ou
Kimeleka

❑

01 Pote de areia cinética mágica de modelar DM Toys ou Art Kids Acrilex

❑

01 Lupa (*)

❑

01 Camiseta branca de algodão para atividades
de Artes (com nome) – tamanho P ou M Adulto (*)

❑

02 Revistas de passatempo (tipo Colorê)

01 Caderno de cartografia - 49 folhas capa dura
(cor livre) (*)

❑

01 Estojo com zíper com 3 divisórias (*) - para
colocar os itens com (+)

- Necessaire pequena com 1 escova dental, 1
creme dental, 1 toalhinha com nome do aluno e 1
escova de cabelo pequena (*)
- 01 Squeeze (para beber água) (*)
- 01 Toalha pequena para lanche ou jogo americano
plástico para o lanche (*)

01 Borracha - identificada com o nome da

❑

❑

Enviar diariamente:

Todos os itens devem ser identificados com nome
completo do aluno.

criança (+)

❑

02 Caixas de lenço de papel

LIVROS:

❑

Presente Infantil - Linguagem 3
Autor: Andréa de Fátima Dias, Miruna Genoino,
Rosana ElKadri
Editora Moderna
ISBN 9788516120740

❑

Presente Infantil - Matemática 3
Autor: Larissa Guirao Bossoni, Madeline Maia,
Maria Clara Galvão
Editora Moderna
ISBN 9788516120580

❑

Presente Infantil – Ciências Humanas e Naturais 3
Autor: Lilian Bacich, Judith Nuria Maida, Regiane
Moraes
Editora Moderna
ISBN 9788516120627

❑

Livro de Inglês: Gumdrops, volume2 (*)
Rebecca Williams Salvador
Editora Richmond
ISBN 9788516094041

SUGESTÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAREM
EM CASA – ENSINO REMOTO

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

01 Rolo de Fita crepe

❑

01 Caixa de Tinta guache 15ml com 12 cores –
Acrilex, Faber Castell ou Giotto

❑

01 pacote de Etiqueta adesiva p/ codificação
19mm (cor de sua preferência)

❑

01 Bloco de desenho A3 - 140mg – Canson,
Acervo ou Spiral

❑

01 Kit de papel colorido (tipo dobradura) A4 Ecocores ou Romitec

❑

03 Corantes alimentício líquido – 10ml - (cor de
sua preferência)

❑
❑

03 durex coloridos (vermelho, azul e amarelo)

As indicações para compras de uniforme,

01 Borrifador
01 Escova dental
01 Esponja
01 pacote algodão
01 rolo de barbante
01 conta gotas




http://www.colegiosantaamalia.com.br/unidadehttp://www.colegiosantaamalia.com.br/unidade-saude/secretaria-saude/
saude/secretaria-saude/
Guia de Fornecedores 2021
Coordenação Pedagógica

01 jornal usado
01 pacote de argila artística para modelagem

03 potes de Lantejoula – 3g cada (Cor de sua
preferência)
OBSERVAÇÕES:



materiais e livros 2021 estão disponíveis no link:

Todos os materiais de uso individual deverão vir
com o nome do aluno.
Os materiais individuais estão sinalizados com (*).
Os materiais deverão ser entregues no 1º dia de
aula.

