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LISTA DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL II 

LIVROS ADOTADOS 
 PROSINHA – Educação Infantil 1 (parte 1 e 2) 

AUTORES: Anita Adas / Cristiana Musa 
EDITORA: Saraiva 
  

 01 AGENDA ESCOLAR (Preferencialmente com espiral) 
 01 LIVRO DE HISTÓRIA INFANTIL – para 3 anos 

 MATERIAL ESCOLAR 
*Em alguns itens sugerimos marcas que imprimam mais qualidade às nossas atividades. Materiais desejáveis por 
garantir maior segurança e durabilidade. Queremos deixar claro que a compra das marcas sugeridas NÃO é obrigatória. 
USO PESSOAL: 01 – Pacote de palito de picolé natural (ponta arredondada) 
01 – Escova de dente 01 – fita adesiva colorida 
01 – Colônia Infantil 02 – Folhas de Cartolina Canson (vermelho e azul) 
01 – Creme dental 01 – Pacote de balão (amarelo) 
01 – Pacote de algodão 02 – Blocos de Papel Canson Colorido 
01 – Tesoura sem ponta com o nome gravado 02 – Blocos de Papel Canson (branco) para desenho 
01 – Avental plástico 02 – Folhas de cartolina lustrosa (preta/ azul) 
01 – Pincel nº 12 02- Metros de TNT (verde) 

 01 – Pasta plástica transparente oficio com grampo. 01 – Resma de Chamex A4 
02 - Caixas de giz de cera com 12 unidades grande 01 – Pote grande (250 ml) de tinta para tecido (vermelho) 
02 - Potes de massa de modelar de 500g (base de amido) 02 – Potes de tinta guache 250 ml (vermelho e preto) 
02 – folhas de papel crafit 03 – Folhas de EVA com gliter (verde /azul/vermelho)  
01 – Fita gomada grande SCOTT 3777 02 – Tubos de cola branca 
01 – Pacote de prendedor de roupa de madeira 02 – folhas de papel crepom  
01- Caixa de hidrocor com 6 unidades (Faber Castell) 02 – Folhas de cartolina lustrosa (azul royal e preta). 
02- Saquinhos de paetê grande (dourado/verde) 02 – Metros de fitilho (vermelho) 

 
OBSERVAÇÕES: 

 O nome do aluno deve ser gravado no material de uso pessoal. 
 O material deverá ser entregue de 06/01/2020 a 10/01/2020 (não recebemos material incompleto). 
 Trazer um copo diariamente na lancheira. 
 O uniforme será vendido na escola até o mês de Fevereiro. 
 O livro de história infantil não deve ser encapado.  
 Início das aulas: 22/01/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


