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Educação Infantil – NÍVEL B

LEONARDO DA VINCI-BETA
EDUCAÇÃO INFANTIL – Nível B
INÍCIO DAS AULAS – 23/02/2022
Todo o material da lista deverá ser trazido para a escola no dia 21/02/2022 a
partir das 14h.
Leituras obrigatórias
1º Trimestre: Pedro e Tina – Uma amizade muito especial – Stephen Michael
King – Editora Brinque-Book
As demais leituras dos trimestres (2º e 3º) serão indicadas ao longo do ano.
01 caixa organizadora San Remo – 8,6L - Top Stock:
01 estojo grande com três compartimentos – tipo fofão
01 tesoura pequena sem ponta – Tris Confort
02 lápis pretos pequenos triangulares jumbo, com borracha - Tris
01 apontador com dois furos e depósito para lápis jumbo e normal
01 borracha branca macia
01 caixa de lápis de cor – 24 cores – aquarelável – Giotto Stilnovo
01 conjunto de canetas hidrográficas ponta bloqueada, 12 cores, jumbo – Mega
Hidro Color Tris ou Faber-Castell
01 caixa de giz de cera curton – Tons de Pele
01 camiseta usada tamanho adulto (para trabalhos de Arte)
02 canetas permanentes (01 preta e 01 vermelha)
50 folhas de desenho A4 – 180g/m2
01 bloco criativo/colorido A4 – 180g/m2 – Canson ou Romitec
01 folha de papel crepom (escolher entre as cores: vermelho, verde, amarelo,
branco ou preto)
01 pacote com 36 folhas textura visual 2 – nova print – 180g/m2
01 pacote de alfabeto móvel EVA 248 letras – Kreateva
01 conjunto de tinta têmpera com 12 cores
02 tubos de cola branca escolar 110g – Tenaz
02 colas bastão 20g
01 tela para pintura 30x30
02 caixas de massa de modelar Soft Acrilex
03 potes de massa de modelar 150g – cores variadas

01 pacote de palitos de picolé colorido
03 bolas de isopor nos tamanhos: 0,35mm / 0,50mm / 0,75mm
01 pasta A4 com elástico fina (Temas de Casa)
02 pastas catálogo espiral com 100 plásticos – capa transparente
01 caderno de desenho grande, capa dura – MPL
02 pacotes de massa de EVA para modelagem
02 potes de glitter ou brocal
01 cola relevo 3D metálica
02 colas glitter (01 prateada e 01 dourada)
10 sacos plásticos tamanho médio (11x19,5cm)
05 envelopes pequenos coloridos (mini)
01 pacote de pratinhos de papelão branco R3 – com 10 unidades
01 pacote de prendedores de madeira com 10 unidades
10 botões coloridos de tamanhos variados
01 pacote de areia colorida
03 CDs ou DVDs usados
LIVRO DIDÁTICO
Língua Inglesa – Learn English with Dora the explorer – Level 3 – Student Book
Tracey Gibbins – Editora Oxford – 2019
9780194052207
* Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo,
conforme a necessidade.

