
 

 

 Lista de Materiais / 2017 – Infantil III 
 
2 tubo de cola branca lavável 110g  
4 tubos de cola bastão  
1 tubo de cola gliter 35g 
1 caixa de lápis de cor triangular jumbo 12 cores   
1 caixa de giz de cera grosso 12 cores  
1 estojo de canetas hidrocor (12 cores ponta grossa)  
1 mochila de rodinhas com nome (grande/tamanho da pasta verde)  
1 pasta polionda de 2 cm sem alça na cor verde  
1 pasta plástica de elástico fina na cor verde  
1 tesoura escolar (com nome gravado)  
1 estojo simples com três repartições  
4 lápis grafite preto triangular jumbo  
2 apontador com reservatório tamanho jumbo  
3 borrachas  
1 caixa de cola colorida 6 cores  
2 folhas de color set (1 verde e 1 preto)  
6 placas de EVA – 1 amarelo,1 azul, e 4 fantasia  
3 cartolinas na cor branca  
2 papel cartão- branco  
30 sacos plástico grosso sem furos tamanho A4  
1 DVD com envelope  
5 caixas de massa para modelagem soft 6 cores amido   
1 pincel chato nº 12 (cerda 815)  
1 rolo de papel crepom – cores verde e laranja  
3 potes de tinta guache grande, 250ml, vermelho, verde e branco  
2 pacotes de TNT - verde e preto  
2 metaloide 15mm 
2 durex colorido 
1 pacote de bexiga 
1 durecão 35x45 
1 fita crepe 19x50 
5 unidades de bola de isopor 0,25m 
1 pacote de multiuso com furinhos  
1 caderno de desenho sem folha de seda  
1 revista velha  
2 fotografia para identificação do material - 3x4  
1 camiseta velha do papai ou da mamãe com o nome do aluno  
1 escova de dentes,1 pacote de lenço umedecido,1 creme dental e 1 toalha de mão (deverão permanecer na 
mochila, diariamente)  
2 caixa de lenço de papel  
1 kit papel dobradura – 15 X 15 cm  
1 lancheira contendo um guardanapo de pano, com o nome marcado  
1 pacote de papel toalha.   
1 rolinho de barbante.  
1 rolinhos de lastex  
1 rolinho de fitilho.  
10 pratinhos de papelão pequenos  
Doação de um livro paradidático, de acordo com a faixa etária da criança.  
Todo material devera ser devidamente etiquetado e identificado, sendo entregue no dia 23/01 para a professora ou 
auxiliar da turma no período em que o aluno irá estudar. Nesse dia não haverá aula, somente a entrega do material 
pelos Pais ou Responsáveis. 
 
Uniformes: na LIVROMAR da Rua São Luiz  ou também pela Sagrado Store – www.sagradostore.com.br 
 

Início das aulas: 25/01/2017- os alunos serão acolhidos nas salas de aula 


