
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2018 – NÍVEL 3 / EDUCAÇÃO INFANTIL 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

(todos marcados com o nome do/a aluno/a) 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

02 unidades Foto 3x4 

01 unidade Foto da criança em alguma atividade em casa (aprox. 10x15) 

01 unidade Nécessaire com alça contendo: 01 escova de dente, 01 tubo de creme dental 

01 unidade Toalhinha para o lanche  

01 kit Muda de roupa na mochila 

01 kit Uniforme de ballet para as meninas: malha e saiote (por encomenda no início do ano na 
loja de uniformes do colégio). Sapatilha, faixa, meia e rede para o “coquinho” 

01 kit Uniforme de futsal para os meninos: calção de esporte e camiseta/regata de atleta 
(adquirido na loja de uniformes do colégio) 

01 unidade Pincel nº 12 

01 caixa Caixa de giz de cera grosso/pequeno (sugestão: Faber Castell) 

01 caixa Caixa de lápis de cor grosso/pequeno (sugestão: Faber Castell) 

04 caixas Caixas de massa de modelar – 12 cores (Soft) 

150 unidades Folha de desenho tamanho A3 

02 unidades Folhas de E.V.A – cores diversas 

01 unidades Papel crepom 

01 unidade Brinquedo para areia (balde + pá, peneira, forminhas...) 

01 pacote Folha lumipaper 

02 metros Papel pardo 

01 unidade Cola gliter 

01 unidade Cola branca 

01 unidade Livro de literatura infantil com pouco texto e letras grandes 

01 unidade Brinquedo (boneca, carrinho, panelinhas, etc.) 

01 unidade Cola relevo crystal (Sugestão: Acrilex) 

01 unidade Cola relevo 3D (sugestão: Acrilex) 

01 caixa Tempera Guache – Fantasia Metalic, com cores variadas (Sugestão: Acrilex) 

01 unidade Tempera gliter, com cores variadas (Sugestão: Acrilex) 

01 unidade Caneta permanente 

01 unidade Estojo 12 cores de canetão hidrocor 

01 unidade Rolo de fita parda (Sugestão: 3M) 

02 unidades Envelopes pardos tamanho A3 

 
MATERIAL A COMBINAR COM A PROFESSORA 

 
01 jogo com peças grandes de formas, cores, memória, encaixe - adequado à faixa etária, com poucas peças. 
01 jogo de encaixe com peças grandes (tipo lego) 
Projeto “Bonecos Visitantes”, material e valor a combinar na entrevista. 

 

 
 

UNIFORME – o uso do uniforme completo da 

escola é obrigatório para todos (as) os (as) 
alunos (as) da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (1º ano ao 9º ano). 
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis 
é obrigatório. 
Todo uniforme deverá estar identificado com o 
nome e turma do (a) aluno (a). 

      OBS: Ao longo do ano letivo, 

possivelmente, sejam solicitados outros tipos 
de materiais, conforme o desenvolvimento 
dos projetos no ano. As atividades referentes 
aos passeios também serão solicitadas de 
acordo com a necessidade. 


