
 

 

COLÉGIO NOTRE DAME APARECIDA 
Rua Bernardo Paz, 114 – Centro – Carazinho/RS 

 Fone (54) 33302111-  Fax (54) 33314010 

                                      

                                                              EDUCAÇÃO INFANTIL –  NÍVEL III 

5 anos completos até  31 de março/2017 
 
 

MATERIAL  DIDÁTICO 
1 rolo de durex colorido 
50 folhas coloridas  
100 folhas de desenho (sulfite 60) 
1 pasta polionda (5cm) 
1 pasta maleta A3 504mmx350mmx23mm – pode ser do ano 
anterior 
2 caixas de massa de modelar - macia 
2 tubos de cola  110gr 
2 conjuntos de cola colorida (6 cores) 
1 caixa de lápis de cor grande (12 cores) 
1 conjunto de canetinhas ( 12 cores) 
1 caixa de giz de cera (12 cores) A 
1 pincel nº 16 – chato 
1 tesoura sem ponta 
1 estojo grande com: 1 apontador simples, 2 lápis  de  escrever, 1 borracha 
1 caneta para retroprojetor 
2 tubos de cola dimensional com brilho – cores diferentes 
1 camiseta usada (adulto) para Artes 
1 caderno grande de 50 folhas brochura capa  

dura (simples, sem desenho) 
1 bloco de desenho branco A3 com 20 folhas(29,7cmx42cm) 
2 rolos de papel crepon amarelo ou azul 
2 folhas de E.V.A colorido simples 
1 folha de E.V.A. com gliter 
1 folha de papel laminado 
1 m de papel contact transparente 
1 lixa de fogão preta nº 1 (não dobrar) 
1 caixa de camisa resistente 
1 rolo de fita crepe  marrom – não plástica 
1 rolo de fita transparente plástica 
1 caderno de desenho capa dura  
50 folhas de papel ofício 
1 pote de tinta pinta cara 
1 caixa de tinta guache 6 cores 

 

 
MATERIAL DE APOIO  
1 jogo educativo de montar (material resistente): 
quebra-cabeça, encaixe, jogo de memória, Lince, 
Alfabeto e Números de acordo com a faixa etária. 
1 caixa com: 2 pacotes de lantejoulas grandes, 
caixas de fósforo,  15 rótulos (de produtos 
diferentes), 1 saco de palitos de picolé. 
1 envelope identificado com: 3 fotos 3x4 da criança 
atualizadas, 1 foto tamanho postal da criança, 1 
foto da família, 1 foto da mãe e 1 foto do pai. 
1 DVD virgem com capa 
1 pacote de papel toalha 
 

 

 O uso do uniforme na Rede das Escolas ND 
é OBRIGATÓRIO. 
 
 O livro de literatura será solicitado ao 

longo do ano letivo. 
 

 Todo o material e uniforme devem ser 
identificados com o nome do estudante. 

 
 

 Reunião:   
13/02/2017 para as turmas da Educação 
Infantil, no Auditório da Escola, às 
18h30min.  

  Início das aulas:   
14/02/2017 para as turmas da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I. 
 

Horário:  13h20min às 17h50min 
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