
 

 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 3 

• 01 mochila com tamanho adequado que deverá conter, diariamente, uma muda de roupa completa, 
agenda escolar (com todos os dados preenchidos), um lenço umedecido, garrafa de água e acessórios para 
prender o cabelo (crianças com cabelo comprido). TODO O MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO;  
• 01 lancheira com toalha pequena. Atentar para lanche saudável (e prontos para consumo), com ao menos 
uma fruta, e com todos os potes identificados (convidar as crianças para identificar e participar da escolha 
de seus lanches); 
• 01 caixa organizadora plástica (8,6L);  
• 01 estojo pequeno com 02 lápis grafite, apontador com duas entradas, tesoura sem ponta e borracha;  
• 01 estojo grande com 3 divisórias para os materiais de pintura (lápis de cor, canetas hidrocor e giz de 
cera);  
• 01 pasta tamanho A3;  
• 01 pacote de palito de churrasco;  
• 01 pacote de palito de picolé;  
• 01 agulha de tapeçaria;  
• 02 meadas de lá colorida;  
• 50 miçangas grandes com furo que passe a agulha de tapeçaria;  
• 50 miçangas pequenas;  
• 01 metro de tecido talagarça (para tapeçaria);  
• 01 metro de tecido cru;  
• 20 botões grandes com furos que passe a agulha de tapeçaria;  
• 20 botões pequenos;  
• 02 potes de tinta guache (cores primárias);  
• 01 pote de tinta guache (cor branco ou preto);  
• 01 pincel nº 08;  
• 01 pincel nº 20;  
• 01 rolinho de pintura;  
• 01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores (que possua tons de cor de pele);  
• 01 caixa de giz pastel oleoso;  
• 01 caixa de giz de cera com 12 cores (que possua tons de cor de pele);  
• 01 conjunto de canetas hidrocor com ponta grossa (12 cores);  
• 02 canetas posca 2,5mm (cores diferentes);  
• 32 unidades de papel de desenho colorido tamanho A3 (gramatura 140);  
• 20 unidades de papel desenho branco tamanho A4 (gramatura 180);  
• 32 unidades de papel de desenho colorido tamanho A4 (gramatura 140);  
• 20 unidades de papel de desenho branco tamanho A3 (gramatura 180);  
• 02 canetas permanentes pretas;  
• 02 canetas permanentes coloridas (cores diferentes);  
• 01 camiseta para pintura tamanho adulto e manga longa ou avental plástico de pintura;  
• 02 tubos de cola líquida branca 90g; 
• 01 tubo de cola bastão;  
• 02 telas de pintura com tamanhos diferentes;  
• 02 pacotes de argila vermelha;  
• 01 estojo de aquarela;  
• 05 folhas de acetato transparente tamanho A4;  
• 01 cola de silicone;  
• 01 nanquim preto;  
• 01 nanquim colorido;  
• 01 lupa;  



 

 
 
 
 
 
 
 
• 01 massa de modelar soft (que possua tons cor de pele);  
• 01 pote plástico pequeno/ médio para guardar a massinha de modelar;  
• 02 potes de vidro higienizados (tamanhos diferentes);  
• 01 pacote de papel maché 100g (sugestão da marca Acrilex);  
• 01 caixa de carvão vegetal para desenho. 
 
OBSERVAÇÕES:  
 
• Todo o material, inclusive uniforme, deverá vir identificado com o nome completo e turma do estudante;  

• A entrega de todo o material poderá ser feita ao longo da primeira semana de aula;  

• A caixa plástica organizadora servirá para guardar os materiais de uso exclusivo do estudante, sendo eles: 

os dois estojos com os materiais já descritos na lista, massinha de modelar e o pote, avental ou camiseta 

de pintura, os dois pincéis, caia de giz pastel, estojo de aquarela, os tubos de cola bastão e líquida. Os 

demais materiais serão recolhidos e guardados pelas professoras e oferecidos às crianças conforme as 

propostas, devidamente higienizados e cumprindo os protocolos de higienização; 

• Ao longo do ano podem ser solicitados reposições de materiais, alimentos para a realização de práticas 

culinárias, ilustrações/ pesquisas ou objetos para os projetos pedagógicos, brinquedos, jogos, livros, 

materiais não estruturados, taxas para eventos culturais e/ou saídas de estudo.  

 

COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS  

• Material de papelaria, livros didáticos e livros literários podem ser adquiridos no Espaço 
Cultural, localizada no Prédio 41 (loja 03) da PUCRS. | Telefone: (51) 33154272 - Whats (51) 
996200372 | Site: www.livespacocultural.com.br | Código: EDINFAN3 
 

 

 

 

 


