
MATERIAL DIDÁTICO E DE USO PESSOAL
ANO LETIVO: 2021

INFANTIL III (Faixa etária: 5 ANOS)
Educação Infantil

A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil, no endereço:
http://loja.edebe.com.br

Coleção ZigueZague Caligrafia 1. Editora Scipione

MATERIAL DE USO PESSOAL
02 cadernos brochurão capa dura (96 folhas)
01 copo (fixo na mochila)
02 escovas dentais com capa - uma para cada semestre (fixa na mochila)
02 tubos de creme dental - um para cada semestre (fixo na mochila)
01 tesoura com ponta arredondada com o nome gravado
01 caixa organizadora com tampa (16 litros)
01 avental resistente (pintar ou bordar o nome)
01 jogo pedagógico (quebra-cabeças ou memória ou de montar (tipo LEGO))- máximo para 5 anos de
idade.
01 pasta polionda com alça. Tamanho média: 36x26cm
01 estojo com zíper com dois compartimentos (material resistente)
01 revista ilustrada

INFANTIL III

COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 5 VOLUME 1
COLEÇÃO GIROLHAR ETAPA 5 VOLUME 2
PARADIDÁTICO: A MENINA E OMAR
COLEÇÃO BIOGRAFIAS – MONTEIRO LOBATO

PROJETO BILINGUE:
LIVROS: SUPER SAFARI 3 ACTIVITY BOOK

SUPER SAFARI 3 PUPIL’S BOOK W/DVD ROM



02 blocos criativos dupla face A4 (cores variadas)
01 tela de pintura (30x20 cm)
01 cara pintada (lápis)
01 pacote de prato de papel/papelão
01 cx de giz de cera (grande) evolution triangular com 12 cores (grosso)
01 cx de lápis de cor (grande) triangular com 12 cores
01 jogo de canetas hidrográficas com 12 cores (grosso)
06 lápis pretos triangulares (grossos) – três para cada semestre
03 lápis pretos triangulares finos - um para cada trimestre
02 borrachas com capa - uma para cada semestre
01 apontador (com depósito) para lápis triangular grosso
01 apontador (com depósito) para lápis triangular fino
01 pincel de pêlo nº 16
01 tubo de cola branca (90g)
01 tubo de cola de isopor (90g)
01 cola bastão
01 papel dobradura espelho (cores vibrantes)
02 cx de tinta guache com 6 potes de 15ml cada
02 cx de massinha de modelar
01 pacote de palitos de picolé
01 pacote de algodão
01 Jaleco de algodão na cor branca, manga ¾ (uso obrigatório para Robótica)

MATERIAL DE PAPELARIA
02fl de papel dupla face vermelho
02fl de papel dupla face verde
02 fl de papel dupla face preto
02 fl de papel dupla face estampado
02 fl de papel crepom
02fl de emborrachado com gliter (vermelho)
02fl de emborrachado com gliter (amarelo)
02fl de emborrachado liso (amarelo)
02fl de emborrachado liso (preto)
02fl de emborrachado estampado
01fl de papel 40kg
02fls de cartolina (cores variadas)
2m de TNT vermelho
2m de TNT azul
2m de TNT estampado

TODO O MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME E SÉRIE DO (A) ALUNO (A).
(Repor quando necessário)
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