
 

 

 

 

 

EI3 - EDUCAÇÃO INFANTIL 3 

QUANT. MATERIAL INDIVIDUAL 
01 Avental plástico 

01 Estojo de plástico com escova dental e pasta de dente infantil 

01 Sabonete líquido 

01 Toalha de mão (bordada com o nome ou com o mesmo assinalado por caneta própria para tecido) 

01 Garrafinha para água  

01 Pente ou escova 

01 Saco tipo Ziploc grande para roupas sujas  

10 Lápis pretos número 02 

03 Borracha brancas 

02 Apontadores com depósito 

01 Tesoura sem ponta e sem enfeites  

01 Pasta polionda amarela média com alça 

--- Inglês – Livro GUMDROPS N – Richmond - vol.2 – Rebecca Williams Salvador 
 

QUANT. MATERIAL COLETIVO 
01 Estojo com 12 cores de canetas hidrográficas finas 

01 Estojo com 12 cores de canetas hidrográficas grossas 

01 Estojo com 12 cores de lápis de cor jumbo triangular (Sugestão: Faber-Castell) 

01 Estojo com 12 cores de lápis de cera cor jumbo triangular (Sugestão: Faber-Castell) 

03 Cola colorida 300ml (preta, verde e vermelha) 

02 Tubo de cola branca 90g (sugestão: Polar) 

04 Potes de massa de modelar macia 500g (laranja, preta, verde e vermelha / Sugestão: Soft Acrilex) 

03 Potes de tinta guache 250ml (lilás, verde e preto) 

01 Pincel (nº04) 

01 Vidro de nanquim preto 

04 Lixas (2 finas e 2 grossas) 

01 Resmas de papel A4 

01 Folha de papel pardo 

02 Folhas de papel camurça 

02 Pacotes de papel criativo cores fortes 

02 Folhas de papel cartão colorido  

02 Pacotes de papel textura visual 

05 Folhas de 40kg brancas 

05 Folhas de cartolina colorida (amarela, laranja, rosa roxa e preta) 

02 Folhas de cartolina branca 

10 Folhas de papel cavalete grosso 

12 Botões de tamanhos iguais e formas e cores diferentes  

03 Potes de lantejoulas / paetês coloridos (tamanho grande) 

01 Pacote de palitos de picolé coloridos  

01 Pacote de palito de churrasco redondo 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Adquirir a AGENDA 2022 na Secretaria da Escola.  

• Etiquetar o material individual. 

• ATENÇÃO: a entrega do material escolar coletivo, deverá ser feita no prazo de 24 a 31 de janeiro, no horário das 8h às 16h. 
 



 

LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS 
 EDUCAÇÃO INFANTIL  

• COLEÇÃO BERNOULLI (SEMESTRAL) Venda de toda coleção, não há venda avulsa. A compra da coleção na 

Secretaria dá direito ao aluno à utilização da plataforma BERNOULLI XP, que é explorada pelos professores 

na fixação de conteúdos e organização de tarefas. O login e senha somente são emitidos a partir da compra 

deste material em nossa Secretaria. 

 

 

 

 

 

 
 


