
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2018 

EDUCAÇÃO INFANTIL – Nível 3 (5 anos completos até 31/3) 

 

MATERIAL ESCOLAR  

Material de higiene e cuidados pessoais – devem vir identificados com o nome da criança 
• 1 boné  
• 1 garrafa de água – trazer sempre na mochila 
• 2 pacotes de lenços umedecidos 
 
Material didático e de apoio pedagógico 
2 fotos 3x4 (atual e com o nome da criança no verso) 
50 folhas sulfite 60 branca 
100 folhas sulfite 40 branca 
1 folha de cartolina laminada (prata ou dourada) 
20 folhas A3 coloridas 
20 folhas A3 brancas 
20 folhas sulfite 60 A3 
1 papel laminado 
1 papel camurça preto 
1 pasta classificador com elástico (com nome) 
1 pasta grampo trilho sem plásticos (com nome) 
2 lâminas de retroprojetor 
2 canetas para retroprojetor ponta média 
1 jogo de canetinhas (12 cores) 
1 calendário (folhinha) de 2018 
1 caderno de desenho grande espiral com nome (com 50 folhas) 
2 lápis grafite triangular 
1 tesoura sem ponta com o nome (cuidar estudante destro ou canhoto) 
1 caixa de cola colorida 
2 potes de massa de modelar soft 150g 
1 caixa de massa de modelar plastilina (12 cores) 
3 tubos de cola  100g 
1 cola glitter 
1 camiseta grande usada (para pintura) 
1 lupa (linha escolar) 
1 agulha sem ponta para bordado 
2 lixas de fogão (preta) 
1 argila 
1 borrifador 
2m de tule 
8 pares de botões  
1 gibi 
1 fantoche ou kit de dedoches 
Brinquedo para modelar feito de sêmola do milho– Básico de 150 unidades 
 

 
 

 
 
 
 



 

Materiais que poderão ser solicitados na reunião de pais (conforme sorteio) e/ou orientação específica: 
1 livro de Literatura Infantil (o mesmo será adquirido 

conforme Projeto de Literatura do colégio – valor a 
ser informado) 

1 pacote de papel lumi 
1 pacote de folhas Filipinho 120g/m2 (várias cores) 
1 caixa de giz de cera grosso curton triangular (12 

cores) 
1 caixa de lápis de cor (12 cores) gigante com 

apontador apropriado 
1 borracha comum 
1 apontador 
1 pacote de palito de churrasquinho 
1 pacote de palito de picolé colorido 

2 potes de têmpera guache 250ml – cores específicas 
1 pincel – número específico 
1 pote de alfabeto móvel em E.V.A - 124 peças 
1 saco de miçangas grandes 
1 pacote de areia colorida 
1 brinquedo educativo 
1 jogo educativo 
1 acessório de fantasia 
1 fita métrica 
1 funil 
1 colher de pau 
1 cesta de vime ou palha 
 

 

ATENÇÃO 
 

* * O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugere-se bordar ou escrever por dentro, próximo à etiqueta, o nome 
da criança para prevenir eventuais perdas/trocas (por questão de segurança, não bordar/escrever o nome por fora). 
 
* A Agenda Escolar serve para registros e comunicação família/escola, por isso deve estar diariamente na mochila. 
 
* Para a Festa da Literatura, cuja data estará prevista no Guia Escolar entregue às famílias no início do ano letivo, 
será solicitado que as crianças venham fantasiadas (de casa) de personagens de livros infantis. 
 
* Em caso de haver necessidade de algum outro tipo de material para projetos específicos, o valor referente ao 
mesmo será acrescido no boleto de mensalidade. 

 
INÍCIO DO ANO LETIVO 2018 

 
* Recebimento do material da criança – 16/2, sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 e 17/2, sábado, das 
8h às 12h, no Salão de Atos. As sacolas devem vir identificadas com o nome completo da criança. 
 
* Reunião com pais – 19/2, segunda-feira, às 16h, no Salão de Atos.  
 
*Entrevistas individuais com pais – 20 ou 21/2, terça ou quarta-feira, conforme agenda estabelecida pela professora 
da turma na Reunião de Pais. 
 
* Início das atividades com crianças: 22/2, quinta-feira ou 23/2, sexta-feira, conforme Projeto de Adaptação e 
Acolhida (rodízio de grupos). 
 
1º grupo (22/2): das 13h30 às 16h30 (trazer lanche individual) 
2º grupo (23/2): das 13h30 às 16h30 (trazer lanche individual) 
 
A definição de a qual grupo pertence cada criança será realizada na Reunião de Pais e, nesses dias, as crianças virão 
à escola em apenas um dos dias para facilitar o processo de adaptação de todas as crianças da turma e facilitar a 
acolhida individualizada por parte dos educadores. 
No dia 26/2 (segunda-feira), todas as crianças participarão da aula das 13h30 às 16h30 (trazer lanche individual).  
A ampliação ou redução da carga horária diária de aula será adequada conforme as necessidades de adaptação de 
cada criança e será acordada com as famílias pela professora titular. 
 
* Recesso: 16 a 27/7  



 

EDUCAÇÃO INFANTIL – COMPLEMENTO 

Pensando em oportunizar às crianças o contato com a maior variedade possível de materiais e estimular o 

seu processo de criação por meio da experiência e da descoberta, pedimos sua ajuda através da seleção e doação de 

alguns itens que possuem em casa e que podem contribuir com os processos de investigação das crianças sobre o 

mundo, os objetos e suas infinitas possibilidades. 

Enviamos, abaixo, algumas sugestões e destacamos que tudo aquilo que você não utiliza mais em casa, 

pode ser reaproveitado em nossas oficinas de criação. Colabore!!! 

 

- tacos de madeira (recortes de madeiras de diferentes 

tamanhos) 

- canos PVC de diferentes tamanhos 

- conectores de PVC 

- funil 

- panelas, tampas 

- bacias e copos de alumínio 

- conchas e colheres de diferentes tamanhos 

- colher de pau e outros materiais 

- rolhas 

- pedras de diferentes cores 

- pedrarias e contas 

- conchas 

- tampinhas 

- formas de gelo 

- cestas de palha ou vime 

- cones e carretéis 

- botões coloridos e de diferentes tamanhos 

- conta-gotas 

- pinças 

- arames 

- baldes, regadores e bacias 

- bandejas e gamelas 

- cabides de madeira 

- fechaduras 

- tomadas 

- canela em casca e cravo da Índia 

- tocos de madeira (de árvore) 

- folhas secas 

- pinhas 

- bandejas e retalhos de isopor 

- descanso de panela em palha, vime e metal 

- formas 

- pneus 

- latas de diversos tamanhos 

- papéis, plásticos e tecidos diversos 

- lonas 

- placas de MDF e lixas 

- rolos de madeira 

- temperos diversos (alecrim, manjericão, orégano, 

alho, pimenta) 

- sementes 

- tintas 

- redes 

- penas e plumas 

- guarda-chuvas e sombrinhas 

- recortes de acrílico 

- CDs 

- fitas VHS e K7 

- cabos de vassoura de madeira 

- lãs e fios 

- elásticos 

- plástico bolha 

- canudos 


