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MATERIAL ESCOLAR – 2019- EDUCAÇÃO INFANTIL – TURMA: INFANTIL III  (3 anos) 
 

2 tubos de cola (grande) 
1 caixa de giz de cera – 15 cores 
2 caixas de massinha de modelar  com 12 cores (pediremos reposição quando necessário) 
1 tesoura sem ponta (simples, sem ser de bichinho) 
2 potinhos de glitter (prateado, vermelho, azul ou verde) 
1 folha de E.V.A. (com glitter) 
1 pacotes de lantejoulas de qualquer cor. 
1 pote de tinta guache de cor primária (azul, vermelho ou amarelo – 250 gr.) 
1 pote de tinta guache de cor variada (rosa, roxo, laranja, verde, marrom, branco ou preto – 250 gr.) 
1 rolo de Fita Crepe 18mmx50m  
1 pincel grosso n

o
 12 ou 16 

1 envelope grande e branco 
1 pacote de palitos coloridos 
Papeis 
2 folhas de cartolina branca 
2 folhas de papel pardo 
2 folhas de papel color-set (2 lisas e 2 estampadas)  
1 folha de papel cartão (qualquer cor) 
1 bloco de papel tipo canson tamanho A3 – com 20 folhas 
1 bloco de papel vegetal A4 – 140 g/m2 com 20 folhas 
1 bloco de papel colorido criativo – A4 – 80g/m2 com 20 folhas 
2 metros de papel contact transparente (para plastificação de material individual do estudante) 
1 tela para pintura tamanho 18X24cm 
1 rolo de Fita Crepe 18mmx50m  
1 folha de plástico para plastificação – Polaseal – tamanho A4 – espessura: 125 micras  
 

Materiais não comercializados em papelarias ou livrarias: 
1 camiseta adulto usada (para Artes) 
1 almofada 
1 bola 
1 colchonete pequeno. 
1 carrinho para puxar (brinquedo com rodinhas) 
1 brinquedo de preferência da criança 
1 frasco de anilina liquida comestível. 
1 Rolo de Pintura 5cm de Espuma Poliéster com Suporte 
1 esponja de limpeza (para aula de Arte) tipo scotch – brite 
1 borrifador de água 
1 bisnaga de plástico 
1 pacote de prendedor de roupas de madeira 
1 lupa 
1 bandeja de plástico branca (funda) 
2 sacolas kraft tamanho G 

 
IMPORTANTE: 
 
• Em caso de necessidade, a reposição de materiais da lista será solicitada pela professora, via agenda. 

• Um livro literário será solicitado ao longo do ano. (Orientação na 1ª Reunião de Pais) 

• Os itens da lista de materiais escolares poderão ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas pelos pais e/ou 
responsáveis. Todos os materiais divulgados nesta lista são de uso individual e pedagógico e, portanto, deverão ser etiquetados. 
As sobras serão devolvidas aos estudantes no final do ano letivo. 
 

DIARIAMENTE O (A) ESTUDANTE DEVERÁ TRAZER 01 SACOLINHA HIGIÊNICA CONTENDO:  
 
• 1 toalhinha, 1 creme dental e 1 escova de dente.. Na mochila, um pacote de lenços umedecidos, uma troca de roupa para 
eventualidades e na lancheira, sempre colocar uma toalhinha e 1 garrafinha de plástico para água 

• OBSERVAÇÕES: o uniforme do colégio é de uso diário e obrigatório. Cabe à família o acompanhamento para que isto 
aconteça / Os materiais deverão ser entregues  para a Professora na 1ª Reunião de Pais – as Datas de reunião para cada turma 
serão informadas através da agenda, na secretaria e recepção da escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 


