
 
 

LISTA DE MATERIAIS INFANTIL III – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Todo material deverá ser devidamente etiquetado e identificado, sendo entregue no dia 27/01/2020 para a 

professora/auxiliar nos horários 7h10 – 8h40 / 13h00 – 14h30. Nesse dia não haverá aula. 

 A Agenda Escolar será oferecida pelo colégio. 

 Identificar o uniforme com tinta para tecido ou bordar. 
 

Reunião de Pais para orientações sobre o ano letivo: 

DATA: 24/01/2020 

HORÁRIO: 7h30 às 9h30 

INICIO DAS AULAS: 28/01/2020 

 

Materiais para sala de aula 
 

Materiais de uso pessoal 
 

2 tubo de cola branca lavável 110g 
4 tubos de cola bastão 
1 caixa de lápis de cor  triangular jumbo 12 cores  
1 caixa de giz de cera 12 cores 
1 estojo de canetas hidrocor (12 cores ponta grossa) 
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  
3 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 (azul) 
2 EVA branco 
2 EVA plush (branco) 
2 EVA gliter (rosa e branco) 
1 cartolinas na cor branca 
1 papel cartão (roxo) 
20 sacos plásticos grossos sem furos tamanho A4 
1 DVD com envelope 
3 caixas de massa para modelagem soft 6 cores amido  
1 pincel chato nº 12 (cerda 815) 
2 rolo de papel crepom  (laranja) 
2 potes de tinta guache 250ml (preto) 
2 pacotes de 2m de TNT gramatura 80 (verde) 
1 metaloide 15mm furta-cor 
1 durex colorido (rosa, verde ou branco) 
1 pacote de bexiga nº 7 (amarelas) 
1 durecão 35x45 
1 fita crepe 19x50 
1 pote pequeno de lantejoula grande (cor livre) 
1 potinho de gliter (cor livre) 
1 caderno de desenho, 96f. (sem folha de seda) 
1 revista velha 
2 fotos 3x4 para identificação do material  
1 kit papel dobradura – 15 X 15 cm 
1 rolinho de barbante 
10 pratinhos de papelão pequenos 
1 fita dupla face 
1 pacote de olhos móveis pequenos 
1 pacote de folhas coloridas A4 
1 rolo de fita de cetim  (cor livre) 
1 pacote de prendedor de roupas (madeira) 
1 pacote de forminha de doce 
1 DVD virgem 
2 refil cola quente grosso 

1 cola glitter rosa 
1 avental para pintura 
 
 
 

1 mochila de rodinhas com nome (grande/tamanho da pasta verde) 
1 lancheira contendo um guardanapo de pano com nome marcado 
1 escova de dente 
1 creme dental 
1 toalha de mão 
1 pacote de lenço umedecido 
2 caixas de lenço de papel 
 
  
 
 

 Posteriormente, na reunião de pais, a professora irá 
pedir um livro. 

 


