
 

EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL 3 
 

 
MATERIAL DIÁRIO   
 

• 01 mochila (Sugestão de tamanho: profundidade - 43cm (medida justa 45cm), 
largura - 35cm (medida justa 37cm) e altura - 27 cm (medida justa 29cm). 

• 01 lancheira para acondicionar o lanche, 01 colher e 01 garfo de inox (conforme o 
lanche) 

• 01 garrafa para água 

• Agenda: no primeiro dia letivo, os estudantes receberão uma agenda que deverá ser 
trazida todos os dias e servirá de comunicação entre a família e a escola.  

• Sugerimos que seja enviada uma muda de uniforme extra para ocasiões inusitadas.  
  
MATERIAL ESCOLAR 
 

• 01 tesoura sem ponta com lâminas de aço inox (Tramontina ou Maped*)  

• 01 camiseta velha para pintura, tamanho adulto identificada (não enviar avental)  

• 01 bloco de papel tipo Color Set Cards: Extra papel cil, 120g/m² tamanho A3  

• 01 bloco de papel tipo Color Set Cards: Extra papel cil, 120g/m² tamanho A4  

• 50 folhas de desenho tamanho 30x40, 180g/m²  

• 50 folhas de desenho tamanho ofício, 180g/m²  

• 50 folhas de papel reciclado tamanho A3  

• 05 folhas de papel craft tamanho A3, 300g/m²  

• 01 folha de papel paraná tamanho A1 

• 02 caixas de massa de modelar 12 cores  

• 01 jogo de pincel atômico 12 cores, ponta grossa (Pilot Color ou Bic*)  

• 01 estojo de canetinhas ponta fina 12 cores  

• 02 tubos de cola 90g, (Polar ou Tenaz*)  

• 02 canetas pigmentadas a base d'agua, tipo Posca (cores vibrantes)  

• 01 caneta de tecido, colorida  

• 01 fita adesiva washi tape  

• 02 canetas ponta grossa na cor preta (Pilot ou Faber Castell*)  

• 01 anilina líquida comestível (cores primárias)  

• 01 kit de 3 tecidos de algodão estampado     

• 01 Tela tamanho 20x30cm  

• 10 sacos plásticos tamanho A3 com tarja furação universal  

• 01pote de massa cerâmica 500gr   

• 01 espuma de barbear 150ml   

• 01 pacote de massa de modelar de EVA    

• 01 kit de folhas secas decorativas naturais 

• 01 kit de hastes de chenile Montessori colorido (limpador de cachimbo)  

• Revistas com muitas gravuras   

• 01 brinquedo de madeira - será indicado na reunião de pais a partir de 
indicações da escola.  

• 01 jogo pedagógico - será indicado na reunião de pais a partir de 
indicações da escola.  

• 01 Livro de Literatura para a Ciranda da Leitura (anual) - obra definida em 
reunião de pais a partir de indicações da escola.  



 

  
 
 
  
OUTROS MATERIAIS ESPECÍFICOS 
 
  

Para a otimização e equilíbrio na quantidade de materiais, solicitamos:  

Apenas para meninas:  
01 caixa de giz de cera neon (6 cores)   
01 estojo de tinta confet   
05 folhas de acetato laminado prateado, 
tamanho A3 
01 pacote com 20 botões chatos coloridos 
grandes  
01 pote de tinta têmpera grande cor 
primária   
01 caixa de lápis de cor 12 cores tons de 
pele   
01 caixa de lápis de cor de madeira grosso   
01 estojo de caneta grossa para 
retroprojetor 2mm com 06 unidades *Pilot   
01 rolo de espuma tamanho 4cm    

Apenas para meninos:  
01 pacote de areia colorida    
01 pacote com 20 botões coloridos 
pequenos  
01 caixa de hastes flexíveis com algodão 
na ponta  
01 lápis preto de escrever grosso   
01 apontador duplo para lápis   
05 folhas de acetato 
transparente, tamanho A3 
01 cola de silicone   
01 caixa de giz de cera 06 cores super 
macio (textura de gel) *Faber Castell   
01 caixa de giz de cera tons de pele   
01 borracha   
01 metro de tecido algodão cru   
50 cm de juta crua  
01 agulha de tapeçaria sem ponta  
01 pote de tinta têmpera grande cor 
secundária    

  
 
OBSERVAÇÕES   
 

*As marcas são sugeridas em função da qualidade, durabilidade e fácil 
manuseio.  

• O material solicitado deverá ser entregue para a professora no dia marcado para 
entrevista individual e as sacolas deverão vir identificadas com o nome completo 
do estudante.  

• O uso do uniforme completo é obrigatório, bem como o uso de tênis e meias. O 
mesmo vale para as saídas de campo.  

• Colocar o nome do estudante em todas as peças do uniforme, guarda-chuva, 
mochilas e em seu material diário.  

 

Que tenhamos um ano letivo de 2020 abençoado! 
 

 
“Para bem educar, é preciso antes de tudo amar e amar a todos igualmente.” 

São Marcelino Champagnat 
 
 


