
 
 
 

          
Centro Educacional Silva Dos Anjos 

Formando cidadãos do tamanho do mundo! 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

BERÇÁRIO II 

MATERIAL INDIVIDUAL  

4 potes de massinha (500 g) 1 cola branca – 1 kg 

1 resma de papel A3 100 folhas de papel A4 

2 caixas de cola colorida – 23 g (de 6 cores) 4 potes de tinta Guache – 250 ml – amarela / azul escuro / 

verde claro / vermelha (um de cada) 

4 caixas de giz de cera (de 12 cores)  7 pacotes de color card 

1 caixa de cola colorida com glitter – 23 g (de 6 cores) 1 pincel batedor - qualquer numeração / tamanho 

1 trincha - qualquer numeração / tamanho 1 rolo de espuma pequeno para pintura em papel 

1 pincel grosso - qualquer numeração / tamanho 10 folhas de papel 40 kg - brancas 

6 lixas – nº 150 10 placas de EVA – vermelha, azul, verde escuro, amarela, 

laranja, preta, branca, rosa, lilás e verde clara (um de cada)  1 capa de chuva para aulas de pintura 

10 folhas de papel pardo 1 saco de penas grandes 

8 folhas de papel crepom: vermelha, rosa, laranja, 

verde, amarela, preta, branca e azul (um de cada) 

4 folhas de papel laminado – qualquer cor 

4 folhas de papel 40 kg colorido: amarela 

10 cartolinas coloridas – cores sortidas 100 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na 

embalagem) – cor: cru 

2 tubos de cola de isopor - 90 g 

 

1 caderno de desenho horizontal, grande e sem pauta – 96 

folhas (encapado conforme orientação abaixo em Notas 

1). 

1 rolo de plástico transparente (vide Notas 1 abaixo) 1 pacote de etiqueta (vide Notas 1 abaixo) 

 
Notas: 

1) O caderno deverá ser encapado, pelo responsável, com plástico transparente incolor e identificado, 

através de etiqueta, com o nome completo e nível do aluno. 

2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO  do uniforme com o nome do aluno, para evitarmos eventuais 

trocas. 

3) A Agenda Escolar, a Bolsa do Projeto de Leitura e a Pasta de Trabalho deverão ser adquiridas na Secretaria 

da escola. Para alunos antigos, caso a bolsa do Projeto de Leitura e a pasta de trabalhinhos estejam em perfeito 

estado, poderão ser reutilizadas. As mesmas deverão ser entregues para o professor no primeiro dia de aula. 

4) A Agenda Escolar é personalizada, de uso obrigatório, e a nova será entregue ao responsável na Secretaria. 

Favor preencher os dados do aluno, colar uma foto 3x4 atual e não esquecer de atualizar os dados sempre 

que houver alguma alteração. Pedimos que leia atentamente as informações sobre os procedimentos da 

escola contidos na mesma.  

5) Todo material citado na lista será de uso individual. Portanto, o responsável deverá enviar todo material 

solicitado para que o aluno possa construir suas atividades. 

6) Caso seja necessário, o professor solicitará via agenda a reposição do material necessário. A escola não 

tem responsabilidade na reposição destes materiais.  



7) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, de 4 a 7 de fevereiro, para 

conferência junto ao professor. Pedimos que essa entrega seja feita no turno que o aluno estuda, pois o professor 

estará presente apenas nesse momento.  

8) Início das aulas: 12/02/2020 

9) Adaptação somente para alunos novos: 12, 13 e 14 de fevereiro  

Horário: Turno Manhã – 08:00 às 10:00 

               Turno Tarde - 13:30 às 15:30 

10) 1ª. Reunião de Responsáveis: 11 de fevereiro (neste dia, o professor não receberá nenhum material do 

aluno.) 

Horário: Turno Manhã: 08:30 

          Turno Tarde: 14:00  

 
LISTA DE MATERIAL PESSOAL/HIGIENE:  

 Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa. 

 1 necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente ou 

escova de cabelo. 

 Crianças que usam fralda: Fralda, lenço umedecido e pomada para assadura (quantidade suficiente para uso 

diário) / Crianças em fase de desfralde: Quantidade de roupa suficiente para troca.  

 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                    

 
Centro Educacional Silva Dos Anjos 

Formando cidadãos do tamanho do mundo! 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL I 

MATERIAL INDIVIDUAL  

2 cadernos de desenho horizontais, grandes e sem 
pauta – 96 folhas (encapados conforme orientação 
abaixo em Notas). 

7 pacotes de color card 

4 caixas de giz de cera (de 12 cores)  1 resma de papel A4 

4 potes de massinha (500 g) 1 cola branca – 1 kg 

2 caixas de cola colorida – 23 g (de 6 cores) 4 potes de tinta Guache – 250 ml – preta / rosa / 
branca / vermelha (um de cada) 

1 caixa de cola colorida com glitter – 23 g (de 6 cores) 1 trincha - qualquer numeração / tamanho 

1 pincel grosso - qualquer numeração / tamanho 1 pincel batedor - qualquer numeração / tamanho 

1 rolo de espuma pequeno para pintura em papel 10 folhas de papel 40 kg - brancas 

6 lixas – nº 150 10 placas de EVA – vermelha, azul, verde escuro, 
amarela, laranja, preta, branca, rosa, lilás e verde 
clara (um de cada) 

 4 folhas de papel 40 kg colorido: azul 

 1 capa de chuva para aulas de pintura 

10 folhas de papel pardo 1 saco de penas grandes 

8 folhas de papel crepom: vermelha, rosa, laranja, 
verde, amarela, preta, branca e azul (um de cada) 

4 folhas de papel laminado – qualquer cor 

10 cartolinas coloridas – cores sortidas 100 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na 
embalagem) – cor: cru 

1 rolo de plástico transparente (vide Notas 1 abaixo) 1 pacote de etiqueta (vide Notas 1 abaixo) 

2 tubos de cola de isopor - 90 g Hidrocor grosso (12 cores) 

 
Notas: 

1) Os cadernos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico transparente incolor e 

identificado, através de etiqueta, com o nome completo e nível do aluno. 

2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do uniforme com o nome do aluno, para evitarmos 

eventuais trocas. 

3) A Agenda Escolar, a Bolsa do Projeto de Leitura e a Pasta de Trabalho deverão ser adquiridas na 

Secretaria da escola. Para alunos antigos, caso a bolsa do Projeto de Leitura e a pasta de trabalhinhos estejam 

em perfeito estado, poderão ser reutilizadas. As mesmas deverão ser entregues para o professor no primeiro dia 

de aula. 

4) A Agenda Escolar é personalizada, de uso obrigatório, e a nova será entregue ao responsável na Secretaria. 

Favor preencher os dados do aluno, colar uma foto 3x4 atual e não esquecer de atualizar os dados 

sempre que houver alguma alteração. Pedimos que leia atentamente as informações sobre os 

procedimentos da escola contidos na mesma.  

5) Todo material citado na lista será de uso individual. Portanto, o responsável deverá enviar todo material 

solicitado para que o aluno possa construir suas atividades. 

6) Caso seja necessário, o professor solicitará via agenda a reposição do material necessário. A escola 

não tem responsabilidade na reposição destes materiais.  

7) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, de 4 a 7 de fevereiro, para 

conferência junto ao professor. Pedimos que essa entrega seja feita no turno que o aluno estuda, pois o 

professor estará presente apenas nesse momento. 

8) Início das aulas: 12/02/2020 

 



9) Adaptação somente para alunos novos: 12, 13 e 14 de fevereiro 

Horário: Turno Manhã – 08:00 às 10:00 

               Turno Tarde - 13:30 às 15:30 

10) 1ª. Reunião de Responsáveis: 11 de fevereiro (neste dia, o professor não receberá nenhum material 

do aluno.) 

Horário: Turno Manhã: 08:30 

               Turno Tarde: 14:00  

 
LISTA DE MATERIAL PESSOAL/HIGIENE  

 Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa. 

 Necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente ou 

escova de cabelo. 

 Crianças que usam fralda: Fralda, lenço umedecido e pomada para assadura (quantidade suficiente para uso 

diário) / Crianças em fase de desfralde: Quantidade de roupa suficiente para troca.  

 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Centro Educacional Silva Dos Anjos 
Formando cidadãos do tamanho do mundo! 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL II 

MATERIAL INDIVIDUAL 

2 cadernos de desenho horizontais, grandes e sem 
pauta – 96 folhas (encapado conforme orientação 
abaixo em Notas) 

Hidrocor grosso (12 cores) 

7 pacotes de color card 

4 caixas de giz de cera (de 12 cores)  1 resma de papel A4 

4 potes de massinha (500 g) 1 cola branca – 1 kg 

4 lápis de escrever, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta e 1 
apontador com depósito (identificado com o nome do 
aluno). 

1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

2 caixas de cola colorida – 23 g (de 6 cores) 4 potes de tinta Guache – 250 ml – marrom / roxo / 
verde escuro / bege (um de cada) 

1 caixa de cola colorida com glitter – 23 g (de 6 cores) 1 trincha - qualquer numeração / tamanho 

1 pincel grosso - qualquer numeração / tamanho 1 pincel batedor - qualquer numeração / tamanho 

1 rolo de espuma pequeno para pintura em papel 10 folhas de 40 kg - brancas 

6 lixas – nº 150 4 folhas de papel 40 kg colorido: vermelho 

10 placas de EVA – vermelha, azul, verde escuro, 
amarela, laranja, preta, branca, rosa, lilás e verde 
clara (um de cada) 

1 capa de chuva para aulas de pintura   

10 folhas de papel pardo 1 saco de penas grandes 

8 folhas de papel crepom: vermelha, rosa, laranja, 
verde, amarela, preta, branca e azul (um de cada) 

4 folhas de papel laminado – qualquer cor 

10 cartolinas coloridas – cores sortidas 100 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na 
embalagem) – cor: cru 

2 rolos de plástico transparente (vide Notas 1 abaixo) 1 pacote de etiqueta (vide Notas 1 abaixo) 

2 tubos de cola de isopor - 90 g 

 
Notas: 

1) Os cadernos e livros didáticos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico transparente 

incolor e identificados, através de etiquetas, com o nome completo e nível do aluno. 

2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do uniforme com o nome do aluno, para evitarmos 

eventuais trocas. 

3) A Agenda Escolar, a Bolsa do Projeto de Leitura e a Pasta de Trabalho deverão ser adquiridas na 

Secretaria da escola. Para alunos antigos, caso a bolsa do Projeto de Leitura e a pasta de trabalhinhos estejam 

em perfeito estado, poderão ser reutilizadas. As mesmas deverão ser entregues para o professor no primeiro dia 

de aula. 

4) A Agenda Escolar é personalizada, de uso obrigatório, e a nova será entregue ao responsável na Secretaria. 

Favor preencher os dados do aluno, colar uma foto 3x4 atual e não esquecer de atualizar os dados 

sempre que houver alguma alteração. Pedimos que leia atentamente as informações sobre os 

procedimentos da escola contidos na mesma.  

5) Todo material citado na lista será de uso individual. Portanto, o responsável deverá enviar todo material 

solicitado para que o aluno possa construir suas atividades. 

6) Caso seja necessário, o professor solicitará via agenda a reposição do material necessário. A escola 

não tem responsabilidade na reposição destes materiais.  

7) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, de 4 a 7 de fevereiro para 

conferência junto ao professor. Pedimos que essa entrega seja feita no turno que o aluno estuda, pois o 

professor estará presente apenas nesse momento. 



8) Início das aulas: 12/02/2020 

9) Adaptação somente para alunos novos: 12, 13 e 14 de fevereiro  

Horário: Turno Manhã – 08:00 às 10:00 

               Turno Tarde - 13:30 às 15:30 

10) 1ª. Reunião de Responsáveis: 11 de fevereiro (neste dia, o professor não receberá nenhum material 

do aluno.) 

Horário: Turno Manhã: 08:30 

               Turno Tarde: 14:00  

11) Recomendamos que 4 lápis de escrever, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta e 1 apontador com depósito. 

sejam guardamos dentro de um estojo escolar para melhor acomodação e manuseio por parte do aluno. 

 
LISTA DE MATERIAL PESSOAL/HIGIENE:  

 Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa. 

 1 necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente ou 

escova de cabelo. 

 Crianças que usam fralda: Fralda, lenço umedecido e pomada para assadura (quantidade suficiente para uso 

diário) / Crianças em fase de desfralde: Quantidade de roupa suficiente para troca.  

 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila. 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 

 LIVRO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

1) ALECRIM EI 1  

ED 2019 – BNCC 

2ª Edição 2019 

ISBN – 9788541824224 

Editora: SM 

 
2) INGLÊS 

Projeto Bilíngue  

Liu and Liam 1 

Editora: SM 

(Obs.: Este livro será vendido apenas na Secretaria da escola.) 

 
Notas: 

1) Início do uso dos Livros Didáticos: 13/02/2020 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Centro Educacional Silva Dos Anjos 
Formando cidadãos do tamanho do mundo! 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRÉ-ESCOLA I 

MATERIAL INDIVIDUAL 

3 cadernos de desenho horizontais, grandes e sem 
pauta – 96 folhas (encapado conforme orientação 
abaixo em Notas) 

1 resma de papel A4 

3 caixas de giz de cera (de 12 cores)  7 pacotes de color card 

4 potes de massinha (500 g) 1 cola branca – 1 kg 

4 lápis de escrever, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta e 1 
apontador com depósito (identificado com o nome do 
aluno). 

Hidrocor fino (12 cores) 

1 caixa de lápis de cor (12 cores) 2 caixas de cola colorida – 23 g (de 6 cores) 

4 potes de tinta Guache – 250 ml – amarela / vermelha / 
laranja  azul claro (um de cada) 

1 caixa de cola colorida com glitter – 23 g (6 cores) 

1 trincha - qualquer numeração / tamanho 1 pincel grosso - qualquer numeração / tamanho 

1 pincel batedor - qualquer numeração / tamanho 1 rolo de espuma pequeno para pintura em papel 

4 folhas de 40 kg - verde 6 lixas – nº 150 

10 folhas de 40 kg - brancas 

10 placas de EVA – vermelha, azul, verde escuro, 
amarela, laranja, preta, branca, rosa, lilás e verde clara 
(um de cada) 

10 folhas de papel pardo 

1 saco de penas grandes 
 

8 folhas de papel crepom: vermelha, rosa, laranja, 
verde, amarela, preta, branca e azul (um de cada) 

4 folhas de papel laminado – qualquer cor 10 cartolinas coloridas – cores sortidas 

100 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na 
embalagem) – cor: cru 

2 rolos de plástico transparente (vide Notas 1 
abaixo) 

1 pacote de etiqueta (vide Notas 1 abaixo)  1 capa de chuva para aulas de pintura 

2 tubos de cola de isopor - 90 g Hidrocor grosso (12 cores) 

 
Notas: 

1) Os cadernos e livros didáticos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico transparente 

incolor e identificados, através de etiquetas, com o nome completo e nível do aluno. 

2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do uniforme com o nome do aluno, para evitarmos 

eventuais trocas. 

3) A Agenda Escolar, a Bolsa do Projeto de Leitura e a Pasta de Trabalho deverão ser adquiridas na 

Secretaria da escola. Para alunos antigos, caso a bolsa do Projeto de Leitura e a pasta de trabalhinhos estejam 

em perfeito estado, poderão ser reutilizadas. As mesmas deverão ser entregues para o professor no primeiro dia 

de aula. 

4) A Agenda Escolar é personalizada, de uso obrigatório, e a nova será entregue ao responsável na Secretaria. 

Favor preencher os dados do aluno, colar uma foto 3x4 atual e não esquecer de atualizar os dados 

sempre que houver alguma alteração. Pedimos que leia atentamente as informações sobre os 

procedimentos da escola contidos na mesma.  

5) Todo material citado na lista será de uso individual. Portanto, o responsável deverá enviar todo material 

solicitado para que o aluno possa construir suas atividades. 

6) Caso seja necessário, o professor solicitará via agenda a reposição do material necessário. A escola 

não tem responsabilidade na reposição destes materiais. 



7) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, de 4 a 7 de fevereiro para 

conferência junto ao professor. Pedimos que essa entrega seja feita no turno que o aluno estuda, pois o 

professor estará presente apenas nesse momento. 

8) Início das aulas: 12/02/2020 

9) 1ª. Reunião de Responsáveis: 11 de fevereiro (neste dia, o professor não receberá nenhum material do 

aluno.) 

Horário: Turno Manhã: 08:30 

               Turno Tarde: 14:00  

10) Recomendamos que 4 lápis de escrever, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta e 1 apontador com depósito. 

sejam guardamos dentro de um estojo escolar para melhor acomodação e manuseio por parte do aluno. 

 
LISTA DE MATERIAL PESSOAL/HIGIENE: 

 Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa. 

 1 necessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente ou 

escova de cabelo. 

 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila. 

 
LIVROS DIDÁTICOS: 

 LIVRO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

1) ALECRIM EI 2 

ED 2019 – BNCC 

2ª Edição 2019 

ISBN – 9788541824231 

Editora: SM 

 
2) INGLÊS 

Projeto Bilíngue  

Liu and Liam 2 

Editora: SM 

(Obs.: Este livro será vendido apenas na Secretaria da escola.) 

 
Notas: 

1) Início do uso dos Livros Didáticos: 13/02/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Educacional Silva Dos Anjos 
Formando cidadãos do tamanho do mundo! 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRÉ-ESCOLA II 

MATERIAL INDIVIDUAL  

2 cadernos de desenho horizontal, grandes e sem pauta 
– 96 folhas (encapados conforme orientação abaixo 
em Notas) 

1 cola branca – 1 kg 

 1 capa de chuva para aulas de pintura 

3 caixas de giz de cera (de 12 cores)  1 resma de papel A4 

4 potes de massinha (500 g) 4 lápis de escrever, 1 borracha, 1 tesoura sem 
ponta e 1 apontador com depósito (identificado com 
o nome do aluno). 

2 cadernos pequenos, pautados e horizontais - 96 
folhas (encapados conforme orientação abaixo em 
Notas) 

7 pacotes de color card 

Hidrocor fino (12 cores)  1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

2 caixas de cola colorida – 23 g (de 6 cores) 4 potes de tinta Guache – 250 ml – azul escuro / 
branca / verde escuro / laranja (um de cada) 

1 caixa de cola colorida com glitter – 23 g (de 6 cores) 1 trincha - qualquer numeração / tamanho 

1 pincel grosso - qualquer numeração / tamanho 1 pincel batedor - qualquer numeração / tamanho 

4 folhas de 40 kg - preta 

1 rolo de espuma pequeno para pintura em papel 10 folhas de 40 kg - brancas 

6 lixas – nº 150 10 placas de EVA – vermelha, azul, verde escuro, 
amarela, laranja, preta, branca, rosa, lilás e verde 
clara (um de cada) 

100 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na 
embalagem) – cor: cru 

10 folhas de papel pardo 

1 saco de penas grandes 8 folhas de papel crepom: vermelha, rosa, laranja, 
verde, amarela, preta, branca e azul (um de cada) 

4 folhas de papel laminado – qualquer cor 10 cartolinas coloridas –  cores sortidas 

2 rolos de plástico transparente (vide Notas 1 abaixo) 1 pacote de etiqueta (vide Notas 1 abaixo) 

2 tubos de cola de isopor - 90 g 

 
Notas: 

1) Os cadernos e livros didáticos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico transparente 

incolor e identificados, através de etiquetas, com o nome completo e nível do aluno. 

2) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do uniforme com o nome do aluno, para evitarmos 

eventuais trocas. 

3) A Agenda Escolar, a Bolsa do Projeto de Leitura e a Pasta de Trabalho deverão ser adquiridas na 

Secretaria da escola. Para alunos antigos, caso a bolsa do Projeto de Leitura e a pasta de trabalhinhos estejam 

em perfeito estado, poderão ser reutilizadas. As mesmas deverão ser entregues para o professor no primeiro dia 

de aula. 

4) A Agenda Escolar é personalizada, de uso obrigatório, e a nova será entregue ao responsável na Secretaria. 

Favor preencher os dados do aluno, colar uma foto 3x4 atual e não esquecer de atualizar os dados 

sempre que houver alguma alteração. Pedimos que leia atentamente as informações sobre os 

procedimentos da escola contidos na mesma.  

5) Todo material citado na lista será de uso individual. Portanto, o responsável deverá enviar todo material 

solicitado para que o aluno possa construir suas atividades. 



6) Caso seja necessário, o professor solicitará via agenda a reposição do material necessário. A escola 

não tem responsabilidade na reposição destes materiais. 

7) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, de 4 a 7 de fevereiro, para 

conferência junto ao professor. Pedimos que essa entrega seja feita no turno que o aluno estuda, pois o 

professor estará presente apenas nesse momento. 

8) Início das aulas: 12/02/2020 

9) 1ª. Reunião de Responsáveis: 11 de fevereiro (neste dia, o professor não receberá nenhum material do 

aluno.) 

Horário: Turno Manhã: 08:30 

               Turno Tarde: 14:00  

10) Recomendamos que 4 lápis de escrever, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta e 1 apontador com depósito. 

sejam guardamos dentro de um estojo escolar para melhor acomodação e manuseio por parte do aluno. 

 
LISTA DE MATERIAL PESSOAL/HIGIENE: 

 Acessórios individuais: mochila, lancheira, garrafa squeeze ou copo com tampa. 

 1 nécessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dente com proteção, 1 toalha de mão e 1 pente ou 

escova de cabelo. 

 1 muda de roupa de acordo com a estação que deverá permanecer dentro da mochila. 

 
LIVROS DIDÁTICOS: 

 LIVRO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

1) ALECRIM EI 3 

ED 2019 – BNCC 

2ª Edição 2019 

ISBN – 9788541824248 

Editora: SM 

 
2) INGLÊS 

Projeto Bilíngue  

Liu and Liam 3 

Editora: SM 

(Obs.: Este livro será vendido apenas na Secretaria da escola.) 

 
Notas: 

1) Início do uso dos Livros Didáticos: 13/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


