
 

 

 

 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 3 
 

MATERIAS PARA USO DIÁRIO  

• 01 mochila com tamanho adequado que deverá conter, diariamente, uma muda de roupa 
completa, um lenço umedecido, garrafa de água e acessórios para prender o cabelo 
(crianças com cabelo comprido).  

• 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 estojo pequeno com 02 lápis grafite, apontador com duas entradas (para lápis regular e 
jumbo), 01 tesoura sem ponta com lâminas de aço e borracha escolar;  

 
MATERIAL PARA FICAR EM SALA DE AULA 

• 01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores;  

• 01 caixa de giz pastel oleoso;  

• 01 caixa de giz de cera com 12 cores;  

• 01 caixa de lápis cor de pele; 

• 01 conjunto de canetas hidrocor com ponta grossa (12 cores);  

• 02 canetas posca 2,5mm (cores diferentes);  

• 04 canetas permanentes pretas;  

• 04 canetas permanentes coloridas (cores diferentes);  

• 01 camiseta para pintura tamanho adulto e manga longa ou avental plástico de 
pintura;  

• 03 tubos de cola líquida branca 90g (Polar ou Tenaz*); 

• 03 massas de modelar macia (que possua tons cor de pele);  

• 01 pote plástico pequeno/ médio para guardar a massinha de modelar;  

• 01 tubo de cola bastão;  

• 01 borrifador; 

• 01 prancheta A4; 

• 01 pasta tamanho A3.  

• 01 pacote de palito de churrasco;  

• 01 pacote de palito de picolé;  

• 01 pacote de lantejoulas; 

• 30 botões grandes com furos que passe a agulha de tapeçaria;  

• 20 botões pequenos;  

• 02 metros de fita de gorgorão – 10cm largura (estampada ou colorida); 

• 02 metros de passa fita até 3 cm largura; 

• 02 potes de tinta guache (cores primárias);  

• 01 pote de tinta guache (cor branco ou preto);  

• 01 estojo de tinta neon; 

• 01 pincel nº 08;  

• 01 pincel nº 20;  

• 01 rolinho de pintura;  

• 04 telas de pintura com tamanhos diferentes (preferencialmente 2 grande e 2 
pequena);  

• 01 estojo de aquarela;  

• 01 nanquim preto;  

 



 

 

 
 

• 03 nanquins colorido (diferentes cores);  

• 50 unidades de papel de desenho colorido tamanho A3 (gramatura 140);  

• 50 unidades de papel desenho branco tamanho A4 (gramatura 180);  

• 50 unidades de papel de desenho colorido tamanho A4 (gramatura 140);  

• 50 unidades de papel de desenho branco tamanho A3 (gramatura 180);  

• 05 lixas tamanho A4 espessuras diferentes; 

• 01 folha de papel panamá; 

• 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 feltro colorido;   

• 01 metro ou 1 pacote de tecido tricoline estampas variadas; 

• 02 metros de tecido cru;  

• 01 metro Juta; 

• 01 rolo sisal;  

• 01 rolo de fio de silicone (elástico para pulseira); 

• 02 pacotes de argila vermelha;  

• 10 folhas de acetato transparente tamanho A4;  

• 01 cola de silicone;  

• 02 potes de vidro higienizados (tamanhos diferentes);  

• 01 lata (tipo leite em pó); 

• 03 pacotes de prendedores de roupa de madeira; 

• 01 pacote de papel machê 100g (sugestão da marca Acrilex). 
 

OBSERVAÇÕES:  

• Identificar todos os materiais com o nome completo do estudante; 

• poderão ser solicitados materiais complementares durante o ano letivo, dependendo dos 
projetos pedagógicos;  

• usar uniforme diariamente. Para identificação, sugerimos bordar o nome do estudante ou 
identificá-lo com uma caneta permanente;  

• crachá de acesso ao colégio (catracas);  

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

• 01 jogo pedagógico – será indicado na reunião de pais a partir de indicações da escola; 

• 01 livro – será indicado na reunião de pais; 

• 01 brinquedo – será indicado na reunião de pais; 

• Revistas e jornais; 

• As marcas dos materiais são sugeridas em função da qualidade, durabilidade e fácil 
manuseio. 
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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 


