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EDUCAÇÃO INFANTIL - 2º PERÍODO 

 
 

USO INDIVIDUAL QUE DEVE TRAZER NA PASTA TODOS OS DIAS 
 Lancheira (com toalhinha e copo plástico) 

marcado com o nome do (a) aluno (a); 

 Mochila individual à escolha do(a) aluno(a); 

 Garrafinha para água; 

 01 copo para agua com nome do(a) aluno(a); 

 Bolsinha de lápis individual com nome do(a) 
aluno(a) com duas repartições; 

 Lápis pretos finos nº 2 (triangular); 

 Apontador com depósito; 

 Avental; 

 Borracha macia; 

 Caixa de lápis de cor fino (12 cores); 

 Tesourinha com ponta redonda; 

 Crachá; 

 Escova dental (com porta escova); 

 Creme dental (marca de uso habitual da 
criança); 

 02-cadernos ali bombom sem pauta capa 
cartonada 60 folhas (usaremos como caderno 
de para casa); 

 Caderno ali bombom com pauta capa 
cartonada 60 folhas (usaremos como caderno 
de atividades); 

 03 caixas de massa de modelar com 12 cores 
(a base de amido); 

 01 pen drive 8GB (poderá ser usado do ano 
anterior desde que esteja sem arquivos); 

 01 repelente com nome da criança; 

 01 álcool em gel 70° inpm 500g com nome da 
criança; 

 01 álcool em gel 70° inpm 70g com nome da 
criança; 

 2 metros de tecido americano cru. 

 

 
LIVROS 

 Livro: ALECRIM EI 3 - 2ª ED 2019 - BNCC    Editora: SM     ISBN: 9788541824248 
 

 Livro Inglês: BEBOP 1 (vol.1)-Student's  Book and Activity book   
Autores: Myriam Monterrubio e Lorena Peimbert   Editora: Macmillan 
A COMPRA DO LIVRO DE INGLÊS DEVE SER REALIZADA SOMENTE PELOS ALUNOS NOVATOS, ALUNOS 
VETERANOS UTILIZARÃO O LIVRO DO ANO ANTERIOR 

 

 
 Esta lista relaciona o material individual para um ano de trabalho escolar.  
 Todo material deverá ser identificado com o nome da criança. 
 Livros e cadernos devem ser encapados.  

Voucher para compra dos livros no site www.smdireto.com.br 46913EI7     


