
 

 
 

                                          LISTA DE MATERIAL 2019 
 

Educação Infantil - Maternal III: 3 anos 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS PARA FICAR NA ESCOLA QUANTIDADES 

Caixa de giz de cera grosso – 12 cores 1 

Estojo de canetinhas -12 cores – Ponta grossa 1 

Caixa de massa de modelar -12 cores 3 

Tubo de cola branca – 500 gramas 1 

Cola colorida 1 conjunto 

Tesoura Infantil sem ponta com bom corte 1 

Pincel n.º 16 1 

Jogo pedagógico tipo: blocos lógicos ou de encaixe 1 

Caixa de lenço de papel 2 

Folha de papel laminado 1 

Olhinhos flexíveis – tamanho médio  1 pacote 

Tinta têmpera (grande) colorida 2 

Rolinho para pintura (pequeno) 1 

Bloco Criativo A4 – folha dura 2 

Folha E. V.A  2 

Folha E.V.A com gliter 1 

Folhas A3  25  

Folhas A4 de desenho 1 pacote 

Caderno pequeno (48 folhas) capa dura sem estampa 1 

Revista para recorte  1 

Brinquedo para areia 1 

Brinquedo para a sala 1 

Almofada (média) com identificação 1 

Avental plástico para pintura 1 

Lixa de fogão 2 

Toalha umedecida  1 

Pasta com elástico (para inglês) 1 

Para meninos:  

Folha de papel crepom   1 

Botões cores e tamanhos diversos 5 

Durex colorido 1 

Para meninas:  

Pacote de palitos de picolé 1 

Gliter (pote pequeno) 1  

TNT colorido 1 metro 
MATERIAIS PARA TRAZER NA MOCHILA DIARIAMENTE QUANTIDADES 

Mochila pequena  1 

Toalha pequena com nome para lanche 1 

Agenda escolar – Presente da Escola Fátima  1 



 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

      

 Traga sua garrafinha de água diariamente para a Escola. Contribua com o Meio 

Ambiente. A natureza agradece!  

  Identificar todo o material com nome completo e ano do aluno, inclusive no 

uniforme; 

 A agenda será entregue no início do ano letivo e o uso da mesma é obrigatório 

diariamente; 

 Para medicações, enviar a receita médica; 

 Trazer todo o material do aluno no dia da entrevista com a professora. 

 Cada família deverá adquirir um portfólio padrão da Escola para os trabalhos do 

aluno(a). À venda no início do ano letivo.  

 Início das aulas: dia 14 de fevereiro de 2019 – 15h30 

                                                            

UNIFORME ESCOLAR:  

 

 O uniforme é de uso obrigatório é próprio da Escola. Para a Educação Física o 

uniforme é específico. Seguem as opções:  

 Conjunto de jaqueta e calça com o logotipo do Fátima; 

 Bermuda, saia short, calça bailarina e legging; 

 Camiseta de manga curta, regata ou manga longa e pólo; 

 Moletom. 

 Jaqueta de moletom e canguru;  

 A partir do 6º ano é permitido o uso de calça jeans azul; 

 Tênis azul, branco ou colorido discreto. 

 A empresa “Prica Uniformes”, responsável pela produção e venda realizará um 

Plantão de Vendas na Escola dias 07 e 08 de fevereiro e 01/03 de 2019.   

 Plantão de venda dos livros na Escola: 07 e 08 de fevereiro e 01/03 de 2019.   

 

 
 
LIVROS LITERÁRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL III 
 
A família deverá adquirir um livro literário na Escola, nos dias de plantões de vendas de 
livros, no início do ano letivo. 
 

 
Sua presença na Escola Fátima, torna “Cada dia, um presente!” Boas vindas!  


