
 

Famílias! 

Informamos que esta lista contém os materiais escolares necessários para o 1º 
semestre de 2021. Se for preciso, posteriormente iremos solicitar para as famílias materiais 
para o 2º semestre. 

Educação Infantil – Nível III 

 Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado ao estudante 
durante o ano letivo.  

 Peças do uniforme como abrigos, jaquetas, camisetas, blusas, casacos, etc. deverão ser identificados com 
o sobrenome do estudante. 

 O uso do uniforme completo, tênis e do cartão de acesso é diário e obrigatório. 

 

Todo o material deve estar identificado com o nome do estudante 
QTD. Descrição 

01 Pasta fina A4 com elástico identificada 
01 Bloco colorido tamanho A3 – Minha 1ª coleção (cores vibrantes) 
01 Bloco A3 folhas brancas  
25 Folhas de desenho peso 60   
01 Caixa de massa de modelar - 12 cores soft 
01 Caixa de tinta confetti - 6 cores 
01 Caixa de tinta metálica – 6 cores  
01 Caixa de lápis de cor grande com 24 cores   
01 Estojo de caneta hidrocor com 12 cores (de boa qualidade) 
01 Tubos de cola pequenos (com tampa de rosca)  
01 Tubo de cola relevo 
02 Canetas de retroprojetor (permanente): 1 preta e 1 colorida 
01 Caneta giz líquido 
03 Sacos plásticos tamanho ofício - sem identificação e sem furo 
03 Sacos plásticos pequenos (meio ofício – 24 x 17 cm) - sem identificação e sem furo 
02 Sacos plásticos tamanho A3 - identificados 
01 Tesoura sem ponta  
01 Lápis de escrever grosso 
01 Apontador com reservatório para lápis fino e grosso                organizado em 1 estojo 
01 Borracha   
01 Pincel chato nº 08 
01 Fita adesiva – colorida ou estampada (meninos) 
01 Pratos de papelão qualquer tamanho (sem identificação) 
05 Botões grandes lisos e chatos 
02 Fotos 3X4 identificadas no verso   
01 Animal emborrachado (animais domésticos, animais selvagens, dinossauros...) pequeno 
01 Jogo de numerais ou letras ou blocos lógicos ou material dourado (pequeno) 
01 Caixa de giz de cera (tons de pele) 
01 Régua de qualquer tamanho 
01 Caixa organizadora individual pequena (medida aproximada: 26cm x 17cm x 14cm) 

Desapega (itens sugeridos caso tenham em casa e não utilizem mais): 
Cesta de vime/palha, esteira de praia, utensílios de cozinha (funil, coador, pegador de massa, etc.), 
teclados, telefones, fita métrica, caixotes de feira, trena, conchas de praia, rolha, etc.. 
Livro de Literatura Infantil 

 Letras, palavras, história, memórias - Alejandro Magallanes – Editora: FTD 
 Cadê o livro que estava aqui? – Telma Guimarães -  Editora: FTD 
 A Balança – Renata Bueno – Editora: FTD 


