
 
 
 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 2020 

MATERNAL III | OURO BRANCO 

MATERIAL 
1º SEMESTRE 
Entrega 11/2 

2º SEMESTRE 
Entrega 3/8 

TOTAL 

Brinquedo pedagógico (3 a 4 anos)  
Tipo: jogos de memória, de montagem ou encaixe, 
dominó de bichos, bloco lógico. 

1 * 1 

Caderno de desenho com espiral 48 folhas para Para 
Casa – CAPA DURA 

1 * 1 

Caderno pequeno, capa dura para bilhetes  1 * 1 

Camisa de malha usada, para as atividades de artes 
com o nome do estudante 

1 * 1 

Chamequinho – A4  (Branco). 1 pct * 1 pct 

Cola – 90 g 1 * 1 

Colorset  A4 -50 folhas cor amarelo 115g 1pct * 1pct 

Colorset estampado 1 folha 1 folha 2folhas 

Creative, cores fluorescentes 1 pct 1 pct 2 pcts 

Lápis de cor no formato JUMBO triangular 1cx 1cx 2cx 

Massa de modelar, soft à base de cera –  12 unidades                      3cxs 2cxs 5cxs 

Papel crepom vermelho 1 un * 1 un 

Papel 40kg A4 – com folhas na cor branca 1 pct * 1 pct 

Papel apergaminhado   1folha * 1folha 

Pasta com elástico polionda –  ½ ofício fina  1 * 1 

Pasta polionda tamanho A3 com alça de boa 
qualidade (resistente) 

1 
* 

1 

Pincel com 12 cores hidrográficas JUMBO/ lavável, de 
boa qualidade. 

1 estojo *  1 estojo 

Pincel para pintura/ chato nº 16 1 *  1 

Revistas para recortes 2 2 4 

Tecido algodão estampado (flores, bolinhas, 
quadriculado, motivo infantil com cores vivas) 

50 cm * 50 cm 

Tinta guache 250ml - palha 1 vidro * 1 vidro 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

• Coleção Gressus 3 – Sistema de Ensino poliedro que deverá ser adquirido através da livraria digital: 
centraldolivro.com.br 

• Combo Bene:) Maternal III - Programa de Formação Ética e Socioemocional – quatro volumes 
+ Plataforma Digital + Material de Apoio + Certificado. | Até 10/02/20, 50% de desconto para 
pagamento à vista ou em até 10x com 40% de desconto. Site: www.centraldolivro.com.br, 
senha: batista2020. 

• Livro de inglês (Bilíngue) que deverá ser adquirido no site: www.unoieducacao.com 
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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 2020 

MATERNAL III | OURO BRANCO 

1ª REUNIÃO DE PAIS 

• 03/02/20 (segunda-feira) 

• 18h30 

• Local: Auditório do Colégio Batista 
 

INÍCIO DAS AULAS 

• 04/02/20 (terça-feira) 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 

• Os materiais para as aulas de Arte serão solicitados durante cada etapa letiva. 

• Os materiais listados no 1º e no 2º semestre serão entregues na sala de aula, de acordo com a 
distribuição e datas presentes no quadro. Caso a família opte por trazer o número total de itens 
no 1º semestre, eles deverão ser entregues a partir do dia 11/02/20 (terça-feira). 

• Todo material deverá ser identificado com nome, inclusive agasalhos e uniformes. 

• O Livro de literatura serão informados posteriormente. 

• Trazer diariamente um guardanapo de pano com nome da criança, para ser usado no momento do 
lanche. 

• Os cadernos e os livros deverão vir encapados e etiquetados com o nome do estudante na parte 
externa. 

• Trazer um copo para água para ficar na sala. 

• Iniciaremos com o livro didático na segunda semana de aula, dia 10/02/20 (segunda-feira). 


