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LISTA DE MATERIAL: Educação Infantil – Nível II – 2019
 1 folha de E.V.A (tamanho: folha de ofício);
 1 folha de papel crepom;
 1 caderno de desenho com espiral (275mm x 200mm);
 1 pacote de folhas de ofício;
 1 pacote de folhas coloridas creative;
 1 pasta com 25 plásticos (para Inglês);
 1 sacolinha de tecido (30 cm x 30 cm para a organização do material em sala de aula);
 1 livro de história infantil;
 1 caixa de lápis de cor grande;
 1 caixa de giz de cera curto;
 3 colas bastão;
 2 caixas de massinha de modelar (macia Soft);
 1 tesoura pequena (sem ponta);
 3 tubos pequenos de cola líquida;
 2 lápis pretos, 1 borracha, 1 apontador com depósito;
 1 pincel chato nº 10;
 1 jogo pedagógico (quebra–cabeça) (não de E.V.A);
 2 pastas com elástico;
 2 estojos;
 1 caixa de cola colorida;
 1 pacote de palito de picolé.
Livro adotado: COLEÇÃO MAIS CORES: solução educacional - Ed. Infantil: Grupo 3.
Autora: Ana Phelipe – Editora Positivo, 2018 (de acordo com a BNCC)
Contém: 1 Livro Didático, 1 Livro Comemore e Cante, 1 Livro da Família, 1 Livro de Recados, 2 livros de literatura:
A vaca fotógrafa e 1, 2, 3, Circo.






Todos os materiais devem vir identificados.
Guardanapo para o lanche deverá ficar na mochila e vir diariamente para a escola.
Sugerimos o uso de mochila sem rodinhas e garrafa térmica sem ampola de vidro.
Os livros didáticos adotados são selecionados de forma criteriosa com o objetivo de servirem como ferramenta
de apoio na aquisição dos conhecimentos previstos no plano de estudos de cada nível de ensino, não sendo
considerada a faixa etária sugerida pela editora e sim o nível de exigência das atividades propostas.

