
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 3 

 

MATERIAL ESCOLAR 

 Duas canetinhas para retroprojetor pretas (ponta média);  

 Duas canetinhas para retroprojetor colorida (ponta média); 

 Um saco plástico tamanho A4 com ziploc; 

 Um pacote (25 unidades) de folha colorida A4 lumipaper; 

 Três blocos de papel A3 gramatura 140 (branco);  

 Dois blocos de papel A3 gramatura 140 (colorido);  

 Um jogo de canetinhas (12 cores) ponta fina;  

 Um jogo de canetões (12 cores) formato jumbo (ponta redonda);  

 Uma caixa de lápis de cor (CORES VIBRANTES) COM 12 cores;  

 Dois pincéis atômicos (pretos) ponta redonda);  

 Uma tesoura inox (cabo preto) sem ponta; (ver se a criança é destra ou 
canhota); 

 Três caixas de massa de modelar (12 cores) macia;  

 Três tubos grandes de cola branca 110g (exceto bico aplicador fino); 

 Três potes de Tinta têmpera (guache) COM BICO DOSADOR pote com 250 
ml conforme indicado abaixo:  

         Meninas: 1 pote de cada cor: Salmão, Rosa claro e branco 
         Meninos: 1 pote de cada cor: Branco, Azul claro, azul escuro 

 Dois tubos de tinta nankin (PRETO) 

 Uma caixa lápis carvão; 

 Duas fitas durex decorativas; 

 Um rolo de papel manteiga (MENINAS); 

 Um rolo de papel alumínio (tipo cozinha) (MENINOS)  

 Duas folhas de acetato A4(FIRME);  

 Três frascos de corante líquido comestível (cor livre); 

 Dez botões comuns de tamanhos MÉDIO A GRANDE e cores diversas (furo 
grande para passar agulha grossa); 

 Uma caixa de giz soft pastel (12 cores) 

 Um kit tinta guache neon (12 cores) 

 Uma tela de pintura tamanho (máximo 30cm) formato livre 

 Um pacote de lantejoulas (media ou grande) 

 Uma canetinha posca (cor livre) 

 Um pacote de massa para modelar escultura cerâmica 

 Pincéis (chato) escolar (Nº 2,6,10) 

 Três pacotes de bolinha gel (decoração para vaso); 

 Dez contas tamanho grande; 

 Um pano para limpar pincel (TIPO TOALHA) 



 

 Uma camiseta usada, tamanho adulto, manga curta para atividades de 
pintura;  

 Um boné – para ficar na Escola (Identificado); 

 Utensílios de cozinha (usados): escumadeiras, conchas, batedores... 

 Roupas de bebê (usadas): toucas, pijamas, tip-top, babeiros, cueiros... 
 

OBSERVAÇÕES  

Dia 18 de fevereiro no horário das 13h30 às 17h, entrega de materiais na sala de aula 
e agendamento de entrevistas.  

Dia 25 de fevereiro início das aulas conforme horário informado no dia da entrevista. 

 Uniforme Escolar – uso obrigatório e diário – encomendar com 
antecedência- marcar o nome na parte interna da jaqueta. Atualmente 
disponível na Manri e lojas Clanel.  

 Todo material será de uso coletivo, não necessitando ser identificado.  

 Lembramos que os usuários do material solicitado são os vossos filhos, por 
isso a importância de serem materiais de qualidade.  

 Favor providenciar todo o material solicitado até a data da entrega que será 
no Dia da Entrevista para evitar transtornos nos primeiros dias de aula.  
 

PROVIDENCIAR 

 Uma mochila grande o suficiente para carregar o lanche, a agenda, os 
materiais escolares e um agasalho, quando necessário. Reforçamos que a 
muda de roupa extra deve estar diariamente na mochila.  

 Garrafa térmica, pote, utensílios e guardanapos ou toalhinha de pano (a 
toalhinha ou guardanapo deve estar diariamente na lancheira), adequados 
para o lanche diário da criança. 

 

 

 
 

 

 


