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LISTA DE MATERIAIS – Nível 3 – 2021 
 

 1 conjunto de hidrocor ponta grossa (12 cores – identificar uma a uma)  

 1 pasta com elástico tamanho A3 (identificada) 

 1 pincel chato nº 10 (identificado) 

 1 tesoura pequena sem ponta (observar tesoura para destro ou canhoto) (identificada) 
 1 pote de massa de modelar soft 500g – cor única (roxa, azul, amarelo ou vermelha) 

 1 caixa de lápis de cor triangular jumbo (12 cores – identificar uma a uma)  
 2 tubos pequenos de cola branca (identificados) 

 15 folhas de desenho A4 brancas 
 1 pacote de palitinho de churrasco 

 1 brinquedo (boneca, panelinhas, carrinhos, fantoches...) 
 1 jogo infantil adequado à idade (quebra-cabeça, memória...) 

 2 sacos plástico (tamanho ofício) 

 1 caixa plástica organizadora (aproximadamente 15cm altura X 20cm largura X 30cm comprimento) (identificada) 

 1 cola gliter (qualquer cor) 
 1 estojo contendo: 1 pasta de dente e 1 escova de dentes (identificados) 

 1 estojo com duas divisórias para lápis, canetinhas, cola e tesoura. 
 Receita médica atualizada de antitérmico 

 Atestado de cobertura vacinal – fornecido pelo Posto de Saúde  
 1 camiseta grande mangas compridas com punho para pintura (identificada) 

 1 squeeze para água (identificado) 
 1 foto atualizada da criança no tamanho 5x7 

 1 pasta catálogo, tamanho ofício, com 50 sacos plásticos, com identificação da escola. Esta pasta pode ser adquirida no 
xerox da escola. As crianças que frequentavam a escola em 2020, já possuem a pasta, no entanto ela deve retornar vazia 
em 2021. 

 1 conjunto de roupas para eventualidade (incluindo calcinhas e cuecas) e um pacote de lenços umedecidos (ter sempre 
na mochila) 

 Em caso de uso de fraldas: 1 necessaire contendo: pacote de fraldas, lenços umedecidos e pomada (identificada) 
 Em caso de permanecer nos dois turnos: 1 jogo de lençol, 1 travesseiro, 1 edredom ou manta identificados.  

 1 saco de tecido para transporte das roupas de cama e travesseiro – disponível nas empresas fornecedoras do uniforme 
(identificado) 

 
LÍNGUA INGLESA:  
NÍVEL 3 – INGLÊS  - ISBN 9780194046534 
Livro: PLAYTIME STARTER– Class Book   Autora: Claire Selby   Editora: Oxford University Press 

Sugestão de site para a compra do livro: www.disal.com.br/madrebarbara com desconto e entrega do 
material pela escola. 

Obs: Em 2021 o Colégio não disponibilizará o espaço para as Editoras comercializarem os livros.  Portanto o livro deverá ser 
adquirido no período anterior ao início do ano letivo (17/02/2021), trazendo-o no 1º dia de aula. 

 
LEMBRETES: 

 O uso do uniforme é obrigatório a partir do Nível 2. Solicitamos que todo o uniforme seja identificado com nome bordado 
do aluno ou com caneta de tecido na parte interna. 

 Os uniformes são comercializados pelas empresas: Sandriná e Tedesco. Endereços no site do colégio. 

 Materiais complementares poderão ser solicitados ao longo do ano letivo dependendo dos Projetos em andamento. 

 Não dobrar as folhas. 

 É fundamental que todo o material de uso individual seja identificado com o nome da criança. 

 Trazer o material no dia da entrevista. 

 

IMPORTANTE: Em função da Pandemia Coronavírus do ano de 2020  e a incerteza com relação ao ano escolar de 
2021, organizamos uma lista reduzida de materiais que atenderá as necessidades básicas iniciais. Contudo, 
informamos que outros materiais poderão ser solicitados durante o ano, conforme a necessidade e o calendário 
escolar.  

http://www.disal.com.br/madrebarbara

