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LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2020 - EDUCAÇÃO INFANTIL - INFANTIL III 

 

Estação criança: Educação Infantil, 4: interdisciplinar: oralidade, leitura e escrita: matemática: natureza e 
sociedade / Júnia La Scala... [et al.]. -1. Ed. – São Paulo: FTD, 2019. 

 

02 livros paradidático ( ver sugestão de livros) 02 fotos 3x4 (para atividades de sala de aula) 

04 folhas de cartolina dupla face rosa e amarelo 
01 resma sulfite 100 folhas (Branco) 

01 resma de A3 p/construção do livrão e ativ. 

02 folhas de papel de presente 
01 avental plástico ou uma camiseta usada 

01 pacote de perflex (trabalho com massinha) 

02 caixas de lápis de cor (12 Cores p/ escola) 
01 tesoura sem ponta (com nome) 

03 folhas de emborrachado vermelho,   azul e branco 

02 metros de papel contact 01 pasta Aba Elástico ofício cor amarela 

10 botões médios 01 pincel nº. 12 (tigre ) 

02 tubos de cola de isopor – 90gr 
01 folha de papel crepom azul 

01 pacote de etiqueta de bolinha colorida (tamanho 
A5R 1313 ou1919) 

03 folhas de papel cartão azul e vermelho 
02 pacotes de filipinhos color card 

CADERNOS 

05 lápis de escrever, 02 borrachas grandes e 02  
apontadores 

01 caderno de desenho tamanho capa dura (96 
folhas) 

01 metro de TNT amarelo 01 caderno de capa dura grande (96fls) 

01 jogo de canetinha  hidrográfica (acrilex) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (Na mochila) 

01 pote de tinta guache 250ml 02 caixas de lenços de papel 

01 pacote de palito de picolé colorido 01 estojo com escova de dente com tampa um creme 
dental e 01 sabonete 

03 cx. De massa de modelar Soft (ver validade). 
01 folha de papel laminado 

01 copo plástico identificado, 01 toalhinha e 01 troca 
de roupa (para usar na escola) 

            
OBSERVAÇÔES: 
 

 Início do ano letivo: 27/01/2020 

 É importante que a tesoura seja de fácil manuseio, com o corte adequado (preferência marca Acrilex). 

 No material de uso comunitário não precisa gravar o nome do aluno 

 A professora não receberá material de uso pessoal sem o nome do aluno. Portanto, mochila, lancheira, 
copo plástico, escova de dente e toalhinha devem ser identificados para evitar trocas e perdas. 

 Todos os cadernos e livros devem ser encapados e devidamente identificados. 

 Todo material deverá ser entregue somente para a professora da respectiva sala de aula e 
ou/coordenadora nos dias 23/24 de janeiro 2020. 

 Uso do uniforme escolar, obrigatório a partir do 1º dia de aula (veterano e novato) 
 

Importante: priorizando a acolhida dos alunos, não receberemos materiais coletivo na primeira 
semana de aula. 
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