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LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2018 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL III 
 

 
 

 
Livros: 

 

 Projeto ÁPIS – Educação Infantil VOL. 3 – Linguagens, Matemática, Natureza e Sociedade. Ed. Ática. 

 Livro de literatura, referência para o trabalho no 16º Festival do livro para uso individual, que será 

adquirido durante o primeiro trimestre; 

  

Observações: 

 

 Os livros da Editora Ática, adquiridos via portal (www.domquixote-cleweb.com.br), devem ser 

retirados na biblioteca do colégio no período de 07 à 23 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A 

nota fiscal deve ser apresentada no momento da retirada. 

Cadernos: 
- 01 caderno grande brochura para aula de 
Alemão 
- 1 bloco de desenho A4 (capa dura com espiral, 
48 folhas papel 150g/m2) 
  

Um estojo com três divisórias contendo: 
- 01 caixa de giz de cera grande – mínimo 12 cores  

- 01 caixa de lápis de cor – mínimo 12 cores  
- 01 conjunto de caneta hidrocor – mínimo 12 cores  
 

01 estojo para guardar: 
- 01 tesoura sem ponta (identificar com o nome) 
- 01 apontador com lixeira (identificar com o nome) 
- 02 lápis de escrever (identificar com o nome todos 
os lápis) 
- 01 borracha 
- 01 tubo de cola (90gr) 
- 01 caneta marca texto 
 
Organização: 
- 01 pasta pequena para a agenda (aba larga) 
- 10 sacos plásticos tamanho A4 (sem furos) 
- 01 pasta com elástico tamanho A3(identificar 
com o nome) 
- 01 pasta catálogo com 50 saquinhos  

 
Material de pintura: 
- 01 tela de pintura tamanho 24 X 30 
- 01 pano para limpar o pincel 
- 01 camiseta para pintura, tamanho adulto 

     Contagem e diversos: 
 
 - 1 cola EVA ou isopor 
- 01 lixa preta nº 08 

- 01 pote de massa de modelar soft (500g) 
- 01 E.V.A com glitter (cor a escolher) 
- 01 cartela de etiquetas de bolinhas (TP 19 – 50 un.) 
- 01 pacote lantejoulas de tamanho grande 
- 01 tinta metálica 3D 
- 01 anilina comestível 
- 50 folhas de desenho A4 (cores vibrantes) 
- 50 folhas de desenhos A4 (branca) 
- 1 caixa de fósforo cheia (tamanho pequeno) 
- 01 novelo de lã 
- 01 caixa de tinta glitter ou metálica (mínimo 06 cores) 
- 08 pratos de papelão (tamanho pequeno/cor natural) 
- 01 caixa de cola colorida (mínimo 06 cores) 
- 01 brinquedo recreativo de pátio (sugestões: bola, 
corda, bambolê, elástico...) 
- 01 pacote pequeno de papel dobradura 

- 10 envelopes tamanho A4 

- 02 potes de sorvete  

      
 

     Material de higiene – deixar sempre na mochila 
 - 01 toalha com nome (para o lanche) 

-  01 toalha com nome (para uso pessoal) 

-  01 garrafinha para água 

 
 
 

Importante: 
Todo o material deve vir identificado com  

o nome do estudante. 

http://www.domquixote-cleweb.com.br/


 A agenda escolar será entregue no início do ano letivo (deve vir com os dados de identificação 

preenchidos e nome na capa). 

 Todo material e uniforme deverá ser identificado com o nome do estudante (lápis e canetinhas 

devem ser identificados individualmente). 

 É importante ficar atento aos materiais individuais do seu (a) filho(a), cola, tesoura, lápis, 

borracha, etc., para que sejam repostos em caso de perda ou desgaste. 

 A pasta (Portfólio/Parecer) pode ser reaproveitada do ano anterior. 

 Sugere-se que seja adquirido um tubo de cola grande para reposição, em casa, sempre que 

necessário. 

 Indica-se que a mochila seja grande o suficiente para levar livros e cadernos. 

 Saídas de campo ou viagens serão alinhadas através de comunicados e reuniões. O valor 

correspondente será acertado com autorização via doc. 

 Se o estudante frequentou outra escola, trazer uma cópia do Parecer Avaliativo. 

 
 
Cobranças Via Doc: 
 

Março 
Saco do Turno Integral (conforme 
retirada) 
Material para treino caligráfico 

Abril Agenda Escolar / Jogo Pedagógico 

Maio Presente Páscoa 

Junho Livro do 16º Festival / Pasta Portfólio 

Julho Presente Pai, Mãe e Avós 

Outubro Semana da criança 

Dezembro Lembrança de Natal 

 
 


