
 
LISTA DE MATERIAL   EDUCAÇÃO INFANTIL III – 2022 

 

Em alguns itens desta lista, apresentamos a marca do fabricante do produto a título de referência.  
 

 
MATERIAL DE CLASSE 

Este material será utilizado no Colégio, portanto, deverá ser identificado, com o nome completo 
do aluno e turma. Entregar os materiais para a professora no primeiro dia de aula. 
 

01 estojo 
01 tesoura sem ponta. Se o aluno for canhoto providenciar outra adequada – Sugestão: 
Tesoura Kidi Cut Maped (exclusiva para papel ) 
03  lápis preto nº 2 
02 borrachas brancas 
01 apontador com depósito  
01 caderno de desenho de capa dura 50 folhas 
02 cadernos universitário 50fls capa dura ( 01 cor verde, 01 cor azul) 
01 livro da escolha do aluno para biblioteca circulante (doação) 
01 Aquarela com 12 cores 
01 caixa de giz de cera (12 unidades) – Jumbo – Sugestões: Faber Castell Retrátil 
01 caixa de lápis de cor (24 unidades) – Sugestão: grafit 4mm 
01 caixa organizadora plástica com tampa – tamanho 1 (cor azul royal) – Sugestão: Dello 
01 caixa de tinta guache com 6 cores 
02 potes de massa de modelar 500g 
02 potes de glitter pequeno (01 prata, 01 dourado) 
02 potes de lantejoula grande 
01 tubo de cola líquida – 90 g 
02tubo de cola bastão – 40g  
01 rolo de lastex 
01 rolo de fita silvertape 
01 rolo de fita crepe 12x50 mt 
01 pasta com elástico resistente para Lição de Casa 
10 plásticos – tamanho ofício (grosso com furo) 
01 folha de papel laminado (vermelho) 
01 folha de papel dobradura (vermelho) 
01 folha de EVA com glitter (vermelho) 
01 folha de EVA (vermelho) 
01 folha de EVA (decorado) 
02 folhas de EVA (preto) 
02 folhas de papel crepom (01 branco, 01 vermelho) 
02 folhas de Etiquetas cód. 6181 
01 avental para pintura (plástico) 
01 pincel nº 20 chato de cabo amarelo 
01 tela de pintura 30x30 (Deixar em casa, entregar no 2º Semestre) 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
MATERIAL DE HIGIENE – Manter na Nécessaire 

 

01 copo de plástico (para escovação) 
01 tubo de creme dental (manter na mochila diariamente) 
01 escova de dente (manter na mochila diariamente) 
01 escova/pente para cabelo (manter na mochila diariamente) Para os alunos do período 
integral 
01 toalha de mão (manter na mochila diariamente) 
01 caixa de lenço de papel (manter na mochila diariamente) 
01 caixa de lenço umedecido (Manter no Colégio) 
01 capa de chuva (plástico) 
01 jogo americano para lanche  

 

Livros Paradidáticos – Identificar com o  nome completo 
 

 

Nome do Livro  Autor Editora 
Frutas de onde elas nascem? Dra. Sônia Tucunduva Philippi Amarilys 

 

Observações: Por ocasião dos eventos e Projetos durante o ano letivo, serão solicitados 

materiais de papelaria visando atender a proposta pedagógica. 
 

Livros Paradidáticos: Os livros paradidáticos estarão disponíveis para a venda no Colégio 

no período de 07/02 a 25/02/2022. Enfatizamos que, a venda dos livros no Colégio foi uma 
iniciativa para atender ao pedido dos Senhores Pais, objetivando maior comodidade. 

 


