
 

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 I 
 

 
 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 

20 Folhas de desenho A3 
30 Folhas de desenho A4 – peso 60 
01 Blocos de colorset - cards cartão colorido multiuso 120 gr 
01 Blocos coloridos tamanho A3 – Minha 1ª coleção (cores vibrantes) 
01 Estojo de canetões 
01 Tubos de cola grande com tampa de rosca 
01 Tubo de cola glitter 
01 Cartelas de adesivos 
01 Canetas de retroprojetor ponta grossa 
01 Caixa de lápis de cor jumbo com 6 cores 
03 Caixas de massa de modelar com 12 barras – soft 
01 Caixa de cola colorida com 4 cores 
01 Potes de tinta guache 250 ml 
10 Sacos plásticos tamanho A4 sem furo 
10 Sacos plásticos tamanho A3 
01 Pasta A3  
01 Pincel nº18 ou 20 
01 Pacote pequeno de lantejoulas 
01 Tesoura sem ponta identificada 
01 Balde com pazinha 
01 Bacia plástica (qualquer tamanho) 
02 Fotos 3x4 identificadas no verso 
05 Botões de diferentes tamanhos 
01 Bolha de sabão 
01 Lenço umedecido identificado 
01 Boné identificado 
01 Lanterna identificada 

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 

 O rato do campo e o rato da cidade – Flávio de Souza | Editora FTD 
 A chuvarada – Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança | Editora FTD 
 Durante o ano letivo será pedido mais um livro literário. 


