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EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL III 

  3 anos completos até 31 de março/2021 
 

MATERIALDIDÁTICO 
1 obra literária- indicada pela professora da turma 
1 pincel n° 16 
1 caneta de retroprojetor preta 
1 pacote de papel colorido com 24 folhas (8 cores)   
3 blocos de desenho branco A3 com 20 folhas(29,7cmx42cm) 
2 rolos de papel crepom vermelho ou verde 
2 folhas de EVA  ( uma com gliter) verde ou vermelha 
100 folhas de sulfite 60 
1 conjunto de cola colorida – 6 cores                                                   
1 caixa de giz de cera (fino curto) 
3 potes grandes de massa de modelar (macia- grande) 
2 tubos de cola grande (110 gr) 
3 bisnagas grossas de cola quente 
1 tesoura sem ponta 
2 rolos de fita crepe marrom – não plástica 
1 pacote de palitos de churrasco 
1 pasta maleta para folhas A3 
1 pote grande de tinta guache verde  
1 rolo de papel contact 
 
MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO 
1 caixa de camisa encapada 
1 livro de história (literatura infantil conforme faixa etária, capa dura)  
1quebra-cabeça de madeira 
1 foto de bebê, 1 foto da família, 1 foto com a mãe, 1 foto com o pai, 1 foto atual (15x21) e 1 foto dos avós 
1 pendrive 
 
 
 
 

 
 
 

 O uso do uniforme na Rede das Escolas ND é OBRIGATÓRIO 
 Todo o material e uniforme devem ser identificados com o nome do estudante. 
 O período de adaptação será informado na reunião. 

 
 Reunião e entrega de materiais: 

 
10/02/2021 às 13h25min nas respectivas salas de aula. 
 

 Início das aulas: 
11/02/2021 para as turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 
Horário: 13h25min às 17h50min 

MATERIAL DE HIGIENE 
1 toalha de rosto (identificada) 
2 potes de lenço umedecido 
1 toalha pequena ou guardanapo de 

pano – marcado com o nome, para a 
hora do lanche (vem e volta todos os 
dias) 

1 camiseta usada (de adulto) para a 
pintura; 

1 muda de roupa para imprevistos na 
escola (vem e volta todos os dias) 

3 caixas de lenços de papel 
 
SUCATAS 
Jornais 
Revistas 
Lãs 

Botões coloridos 
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