
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 3 

 01 mochila com tamanho adequado, que deverá conter, diariamente, uma muda de roupa 

completa com nome em todas as peças, roupa de banho e toalha pequena (no verão), agenda 

escolar (dados pessoais preenchidos), lancheira, toalha para o lanche, garrafa para água e um 

pacote lenço umedecido. (TODO MATERIAL DEVIDAMENTE IDENTIFICADO)  

 01 foto 10x15 do(a) estudante 

 01 foto 10x15 da família do(a) estudante 

 02 potes de tinta têmpera (cores vibrantes - 250ml)  

 01 pote de tinta acrílica colorida (250ml) 

 01 pincel nº 8  

 01 pincel nº 20 

 01 tubo de cola acripuff 

 01 caixa de cola colorida plasticor (06 cores) 

 02 caixas de lápis cor jumbo (24 cores)  

 02 lápis grafite nº B6  

 01 tesoura com ponta arredondada (com nome gravado) 

 01 caixa de giz pastel oleoso  

 01 caixa de giz pastel seco 

 02 caixas de giz de cera (12 cores) 

 01 caixa de giz de cera tons de pele (12 cores) 

 02 conjuntos de hidrocores ponta grossa (12 cores)  

 03 canetas posca 2,5mm (cores variadas) 

 02 pacotes de papel de desenho colorido tamanho A3 (gramatura 120) 

 02 pacotes de papel desenho branco tamanho A4 (gramatura 180) 

 02 pacotes de papel de desenho colorido tamanho A4 (gramatura 140) 

 02 pacotes de papel de desenho branco tamanho A3 (gramatura 140)  

 01 pasta A3 

 02 lixas tamanho A4 

 01 folhas de papel panamá  

 30 botões grandes  

 01 pacote de lantejoulas grandes  



 

 01 conjunto com 04 canetas coloridas permanentes 

 01 conjunto com 04 canetas pretas permanentes  

 01 rolo de cordão rústico (sisal) 

 05 potes de gliter  

 02 pacotes de prendedor de madeira 

 02 tubos de cola de silicone 

 01 camiseta para pintura tamanho adulto (identificada, manga longa)  

 04 tubos de cola branca 90g (de preferência tenaz)  

 02 colas bastão (de preferência pritt)  

 02 pacotes de areia colorida (fina e grossa) 

 01 tela para pintura tamanho de sua preferência  

 02 kg de argila vermelha  

 01 aquarela  

 04 pacotes de massa de moldar soft  

 02 pacotes de massa de moldar plastilina 

 05 unidades acetato transparente tamanho A3  

 01 unidade de acetato prateado tamanho A3 

 03 metros de tecido cru  

 03 metros de juta  

 01 caixa parda com tampa tamanho A3  

 01 jogo pedagógico de madeira 
 
PARA MENINOS: 

 01 borracha  

 01 lupa 

 01 conjunto de alfabeto móvel (madeira) 

 01 pacote de palito de churrasco 

 01 rolinho de pintura 

 01 nankin preto 

 01 kit bolinhas de ping pong 

 02 metros de tule 

 02 agulhas de tapeçaria  

 02 sacos de pedras brancas grandes 
 
PARA MENINAS: 

 01 apontador  

 01 prancheta  



 

 01 conjunto de números móveis 0 a 9 (madeira) 

 01 pacote de palito de picolé sem cor 

 01 conjunto de forminhas para modelagem de massinha 

 01 corante  

 01 pula corda  

 01 lanterna pequena 

 50 contas grandes com furo grande (miçangas) 

 02 sacos de pedras coloridas 
 
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA: 

 Jornais; 

 Revistas com gravuras; 

 Rolhas; 

 Chaves; 

 Tampinhas de garrafa (plástico); 

 Copos de requeijão transparente e higienizados. 
 
OBSERVAÇÕES:  

 As solicitações dos materiais são discriminadas pelo gênero dos estudantes, apenas para que 
a divisão das despesas com estes itens seja devidamente proporcional às necessidades dos 
estudantes. Não está vinculada ao uso dos materiais somente por meninas e meninos;  

 Os pais deverão repor materiais à medida que houver necessidade;  

 Todo o material, inclusive uniforme, deverá ser identificado com o nome da criança;  

 Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas culinárias, ilustrações 
ou objetos para os projetos pedagógicos, materiais não estruturados, taxas para eventos 
culturais e/ou saídas de estudo.  

 Livros de literatura infantil serão solicitados no decorrer dos semestres, de acordo com o 
projeto em desenvolvimento.  
 

 

 


