
 
Lista de Material - 2020 K3 (3 anos) 

 
01 pasta fina, verde, com elástico, tamanho A5. 
01 tesoura pequena sem ponta (de preferência sem desenho) – gravar o nome 
01 estojo escolar pequeno 
01 borracha 
02 colas brancas 90g 
02 tubos de cola bastão 40g  
01 lápis pretos nº2 Jumbo  
01 jogo de canetas hidrográficas grossas,12 cores (JUMBO ) 
01 caixa de lápis de cor triangular Jumbo com 12 cores e com apontador  
01 caixa de giz de cera, de preferência triangular, grosso.  
01 pincel chato número 22 ou 24 
01 Aquarela 
02 caixas de cola plástica colorida, 6 cores 
01 mochila média 
01 lancheira 
01 toalha 30 cm x 20 cm para o lanche 
01 troca de roupa para ficar na mala 
01 garrafinha de plástico para água 
01 nécessaire pequena com escova de dente e creme dental. 
01 camiseta branca adulto tamanho P para as aulas de Arte. 
01 toalha para enxugar as mãos, que será trocada semanalmente 
 
Livro didático - Português 
Coleção Buriti Mirim (NOVA EDIÇÃO) - ISBN   9788516103835  
Educação Infantil –  Edição 3 (Livro do aluno, caderno de trabalho pessoal, caderno da família, 
caderno de cenários e caixa organizadora) 
Editora Moderna  
 
Livro didático – Inglês 
Material K3 – Brasil Canadá (Level 1 and 2) 
Estes livros estarão disponíveis para a venda na secretaria da escola. 
 
Livros Paradidáticos 1º e 2o Bimestres (podem ser adquiridos no site da Amazon) 
 

• If You Give a Mouse a Cookie – by Laura Joffe Numeroff and Felicia Bond 
	

• Mix it up  – by Tullet Herve  
 
 
OBSERVAÇÕES 
O material deverá estar identificado com o nome da criança e, preferencialmente, ser 
entregue na secretaria da escola no dia 23/01/2020, quinta-feira, à Rua Airosa Galvão n⁰127. 
 
Lembramos que os livros e os cadernos deverão estar encapados com contact transparente. 
 
 
 
Uniforme escolar 



 
O uso do uniforme é obrigatório e esse também deverá estar identificado com o nome da 
criança, principalmente, os agasalhos. 
 
Basica Uniformes – Av. Lacerda Franco, 1452 – Cambuci – São Paulo/SP 
e-mail:  basica@basicauniformes.com.br - Telefone: (11) 3628-7981 / (11) 5572-5069 / 

(11) 98702-1048 
 


