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LIVRO DIDÁTICO

COLEÇÃO ALECRIM – EDUCAÇÃO INFANTIL (VOLUME 1)
Editora: SM
ISBN: 9788541824224
Obs: O livro didático deverá ser 
adquirido pelo site da editora www.
smdireto.com.br. Voucher:13301EI7 

PROGRAMA BILÍNGUE

 1 KIT STANDFOR EVOLUTION 
– MATERNAL (VOLUME1 – CAPA 
LARANJA)
Obs: O kit deverá ser adquirido pelo site 
da editora http://www.ftdcomvoce.com.
br. Código de compra exclusivo CVVP: 
FTD21SPGEP

LABORATÓRIO CRIATIVO

 KIT COLEÇÃO ENGENHOCAS (3 ANOS) 
O material deverá ser adquirido por meio 
do link: loja.naveavela.com.br
Código de compra exclusivo CVVP: 
WSHPFK69
Maiores informações seguem no final da 
lista de materiais.

 

LISTA DE MATERIAL 

• 1 mochila com alça para colocar nas costas;
• 1 Lancheira;
• 1 caixa plástica transparente com tampa, no tamanho 30cm x 
40cm;
• 1 pasta plástica de elástico (tamanho A4). A pasta deverá caber 
na mochila;
• 1 caixa de lápis de cor 12 cores Jumbo triangular (sugestão: 
Faber Castell) – colocar os lápis em um estojo de zíper;
• 1 lápis grafite jumbo triangular (sugestão: Faber Castel);

• 1 jogo de canetinhas ponta grossa - 12 cores (sugestão: Faber 
Castell -jumbo) – colocar as canetinhas em um estojo de zíper;
• 1 caixa de giz de cera – curtom 12 cores (sugestão Faber Castell 
ou Acrilex) – colocar os gizes em um estojo de zíper;
• 1 pincel chato nº 14 (sugestão: Tigre 815  nº 14);
• 1 rolinho para pintura 40 mm (sugestão: Tigre);
• 2 potes  de massa de modelar – 500grs (sugestão: Acrilex Soft ou 
Uti Guti)
• 2 jogos de tinta tempera guache com 12 cores (sugestão: 
Acrilex);
• 2 jogos de tinta plástica 06 cores (sugestão: Faber Castell ou 
Acrilex);
• 1 jogo de cola glitter (sugestão: Acrilex) 
• 1 bloco para desenho de papel Canson branco A4;
• 1 bloco para desenho de papel Canson colorido A4 – 80g – 32 
folhas;
• 1 tubo de cola líquida branca 110 g sugestão: Tenaz);
• 2 colas bastão de 40g (sugestão: Pritt);
• 2 rolos de papéis toalha;
• 1 pacote de papel Eco Cores Textura Visual com 07 cores – 36 
folhas – 230 mm X 320 mm (sugestão: Novaprint);
• 1 tesoura vai e vem ergonômica (sugestão Faber Castell) com 
nome do aluno gravado;
• 1 pacote de bexiga colorida tam. 09;
• 1 esponja multiuso;
• 5 pratinhos de aniversário de papelão;
• 1 camiseta usada (tamanho adulto) para as atividades artísticas;
• 1 folha de papel Paraná 80cm x 100cm (gramatura 80);
• 1lupa de mão de 50mm de diâmetro;
• 1 rolo de filme PVC transparente;
• 1 copo plástico de requeijão vazio com tampa.
Obs: colocar o nome da criança em todos os materiais, inclusive 
nos lápis de cor, giz de cera e canetinhas.

 MATERIAL DE HIGIENE 

CASO O RETORNO SEJA PRESENCIAL 
• 2 caixas de lenços de papel pequenas;
• 2 pacotes grandes de toalhas umedecidas;
• 1 troca de roupa em saco plástico – para ficar na mochila 
diariamente;
• 1 garrafinha de água tipo squeeze, enviar na mochila 
diariamente higienizada. 

OBSERVAÇÕES

1. As marcas dos materiais existentes na lista são apenas 
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sugestões; portanto, fica a critério dos pais ou responsáveis 
adquirir essa ou outra marca que achar conveniente. 

2. Por estarmos em uma pandemia, os materiais que constam 
nessa lista são de uso individual de cada aluno.  Caso houver a 
liberação, que os alunos poderão trabalhar de forma coletiva em 
nossas aulas, faremos uma lista, contendo os materiais de uso 
coletivo, viabilizando um trabalho de qualidade em nossas aulas.





Trabalhando juntos para garantir o 
desenvolvimento dos nossos alunos!

Mesmo no difícil momento que estamos 
passando, não deixamos de ter como foco 
o aprendizado de nossos alunos e alunas. 
E, em parceria com o Nave à Vela, adapta-
mos nossas aulas makers para o contexto 
atual, promovendo momentos de aprendi-
zagem que superam os limites da sala de 
aula e do Espaço Maker.

Com o apoio dos gestores do NAV, estimu-
lamos nos alunos competências como: 
empatia, autonomia, realização de proje-
tos, por meio da gestão de tempo, recur-
sos e espaço, experimentação com diver-
sos tipos de materiais e resolução criativa 
de problemas, habilidades muito impor-
tantes para a sociedade no século XXI.

Além disso, nossos educadores makers 
continuaram se aprimorando, participan-
do de diversas formações NAV para se 
apropriarem cada vez mais da Cultura do 
Mão na Massa e, com isso, poderem apoiar 
os alunos na construção de seus protóti-
pos e projetos.

É isso que a parceria com o Nave à Vela ofe-
rece: uma educação que potencializa com-
petências e que torna os alunos protago-
nistas e agentes de mudança da sociedade. 
Conte com a gente para manter o seu filho 
se desenvolvendo, mesmo à distância!

+ Nave à Vela
Vicentino Virgem Poderosa



PASSO A PASSO
para você comprar com rapidez 
e segurança no SM DIRETO

FÁCIL, PRÁTICO 
E SEGURO.

WWW.SMDIRETO.COM.BR



1
ACESSE O SITE:

WWW.SMDIRETO.COM.BR

INSIRA O NÚMERO DO 
VOUCHER FORNECIDO 
PELA ESCOLA NO 
CAMPO INDICADO.

2

PASSO A PASSO
SM DIRETO



DIGITE O NOME 
COMPLETO 

DO ALUNO  E 
ACESSE A LISTA 

DOS LIVROS 
ESCOLHIDOS 

 PELA ESCOLA.

3

PASSO A PASSO
SM DIRETO



CONFIRA A LISTA DE LIVROS, 
CLIQUE EM CONTINUAR E DEPOIS 
CONFIRME A COMPRA.

INFORME SE JÁ POSSUI OU NÃO 
CADASTRO PARA CONTINUAR. SE NÃO 
TIVER, PREENCHA O CADASTRO COM SEU 
NOME COMPLETO E DEMAIS DADOS.

PASSO A PASSO
SM DIRETO

4
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ESCOLHA A FORMA 
DE PAGAMENTO.

IMPORTANTE: 
FIQUE ATENTO 

À DATA DE 
VENCIMENTO DO 

BOLETO.

APÓS FINALIZAR 
O PROCEDIMENTO, 
VOCÊ VISUALIZARÁ 
A TELA DE 
CONFIRMAÇÃO COM 
O SEU NÚMERO DO 
PEDIDO E, ALÉM 
DISSO, RECEBERÁ 
UM E-MAIL COM AS 
INFORMAÇÕES DA 
COMPRA.Caso a opção seja cartão de 

crédito, você pode parcelar 
 em até 12x sem juros, de 

acordo com a data de compra.

A qualquer momento, você poderá 
consultar os detalhes  do pedido, 
acessando a área do usuário.

PASSO A PASSO
SM DIRETO
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NA VOLTA ÀS AULAS, GARANTA 
OS LIVROS DO SEU FILHO COM 
DESCONTOS EXCLUSIVOS E 
SEM SAIR DE CASA!

APROVEITE! COMPRE ON-LINE EM:

VIU COMO  
É FÁCIL?

WWW.SMDIRETO.COM.BR


