Lista de Material para 2021 – INFANTIL 3
3 a 4 anos de idade
Todo o material escolar deverá ser identificado (nome/turma)
Trazer no primeiro dia de aula (04 de fevereiro 2021)

Material de uso pessoal deverá estar todos os dias na mochila:
01 nécessaire com:  escova de dentes com capa, creme dental, escova ou pente de cabelos (tudo
identificado com nome).
01 frasco pequeno de álcool em gel 70% de uso individual;
06 máscaras para alunos a partir de 3 anos ( identificadas com nome) e embalagem para máscaras limpas e
sujas identificadas).
01 garrafinha de água para uso diário com tampa protetora do bico (com nome)
Materiais didáticos do aluno:
(deve estar todos os dias na mochila e feito controle de reposição pela família)

01 travesseiro com capa e nome bordado (alunos do
integral)
01 protetor solar FPS 15 ou 30 para uso individual
(deixar na mochila diariamente)
01 repelente infantil (deixar na mochila diariamente)
01 nécessaire (para colocar escova e creme dental)
01 escova de dentes com capa com nome (deixar na
mochila diariamente)
01 creme dental sem flúor (deixar na mochila
diariamente)
01 camiseta usada (adulto) para usar como avental de
pintura.
01 livro de literatura infantil – ver lista em anexo.
01 pasta preta (arquivo) com 100 plásticos
01 pincel grande chato nº 6
01 tesoura pequena sem ponta (bom corte)
01 borracha
01 penal com dois zíperes (com nome)
01 caixa de lápis de cor 12 cores
01 cx giz de cera jumbo pequeno 12 ou 15 cores
01 lápis de escrever preto nº 2
01 bloco de papel colorido filipinho color A4
01 brinquedo para criança (carrinho pequeno, jogo de
loucinha ou brinquedos unissex)
01 pote de massinha de modelar soft 150g
01 mochila de rodinha
01 lancheira térmica

Livros Didáticos curriculares:
As apostilas do Sistema de Ensino Anglo deverão ser
retirados no dia 1 de fevereiro no colégio.

Agenda virtual Unimestre
(APP Unimestre):
Este é o meio de comunicação oficial do Colégio
Excelsior. Portanto fiquem atentos aos envios de
recados pelo APP Unimestre. Caso se tenha
dúvidas quanto a instalação e acesso (login e
senha), favor entrar em contato com a secretaria
escolar.

Observações:
✔ Todo material individual deverá ser
identificado, com nome do aluno e turma.
✔ As marcas citadas são apenas sugestões.
✔ Providenciar todo o material para o dia
04 de fevereiro de 2021 (seu 1º dia de
aula).
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SUGESTÕES DE LITERATURAS INFANTIL 3 - 2021
● Ruivão, o lobo bom com cara de mau. Eloi Zanetti. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 2008.
● O lobo voltou! Geoffroy Pennart. São Paulo: Brinque-Book, 2011.
● Medo do Escuro. Antônio Carlos Pacheco. São Paulo: Ática, 2009.
● Plic plic: um barulho da chuva. Liliana Iacocca. São Paulo: Ática, 2012.
● Dia de Sol. Renato Moriconi. São Paulo: Jujuba, 2010.
● Dia e noite. Mary França e Eduardo França. São Paulo: Ática, 2015.
● Brincadeira de sombra. Ana Maria Machado. São Paulo: Global, 2006.
● A horta da Lili. Lucie Albon. São Paulo: Melhoramentos, 2013.
● Poesia é fruta doce e gostosa. Elias José. São Paulo: FTD, 2006.
● O aniversário da Ninoca. Lucy Cousins. São Paulo: Ática, 2008.
● Como é que eu era quando era bebê? Jeanne Willis. São Paulo: Brinque-Book, 2002.
● As fabulosas fábulas de Iauaretê. Kaká Werá Jecupé. São Paulo: Peirópolis, 2007.
● Cozinhando no quintal. Renata Meirelles. São Paulo: Terceiro Nome, 2014.
● A história da gota d’água. Domingos Pellegrini. São Paulo: Geração, 2012.
● ABC da água. Selma Maria. São Paulo: Panda Books, 2015.
● Aventuras e perigos de um copo d’agua. Julieta de Godoy Ladeira. São Paulo: Atual,
2009.
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