
 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL 3 

KIT DE MATERIAIS INDIVIDUAIS (ENVIADOS EM UMA CAIXA ORGANIZADORA DE 

10 LITROS COM NO MÁXIMO DE 26 CM DE FRENTE CONTANDO A TAMPA): 

• Duas canetinhas pretas para retroprojetor (PONTA MÉDIA) 

• Uma canetinha para retroprojetor colorida (PONTA MÉDIA); 

• Um pacote de palito de picolé colorido; 

• Um marcador permanente preto (PONTA QUADRADA) 

• Um jogo de canetinhas (12 cores) PONTA FINA;  

• Um jogo de canetões (12 cores) formato jumbo (PONTA REDONDA);  

• Uma caixa de lápis de cor (COR NEON) COM 12 cores; 

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

canhota); 

• Quatro caixas de massa de modelar (soft); 

• Duas fitas durex coloridas; 

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

• Vinte botões comuns de tamanho GRANDE e cores diversas (furo grande 

para passar agulha grossa); 

• Uma caixa de GIZ DE CERA SUPER SOFT RETRÁTIL JUMBO; 

• Uma caixa de giz de cera cor da pele 

• 2 frascos de tinta PVA (cores livres) 

• Um pacote de lantejoulas GRANDES  

• Uma caneta POSCA (cor livre); 

• Uma camiseta usada, tamanho adulto, manga curta para atividades de 

pintura;  

• Um pote de Tinta Têmpera guache com bico dosador 250ml:  Meninos: 

AMARELO   E   Meninas: COR LIVRE (EXCETO ROSA) 

 



 

 

 

 

 

• Uma caixa de tinta guache NEON com 6 cores;  

• Um kit de giz pastel oleoso; 

• Dois pincéis de tamanhos optativos; 

• Um boné – para ficar na Escola (Identificado) – FICARÁ NA MOCHILA E DEVE 

SER HIGIENIZADO A CADA SEMANA. 

MATERIAL DE USO COLETIVO (ENVIAR EM EMBALAGEM SEPARADA): 

• Três blocos de papel A3 gramatura 140 (branco);  

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

• Um bloco de papel A3 gramatura 140 (colorido);  

• Uma caixa lápis carvão contendo 6 unidades; 

• Duas folhas de acetato (firme) A4 E A3 (sendo uma de cada tamanho); 

• Quatro frascos de corante líquido(anilina) comestível (cor livre); 

• Uma tela de pintura tamanho formato livre (com base de MDF); 

• Quatro pacotes de bolinha gel (decoração para vaso); 

• Dez contas (miçangas) tamanho grande; 

• Um pano para limpar pincel; 

• Um pacote de argila; 

• Um kit de INSETOS (pequenos); 

• Um novelo de fio malha. 

OBSERVAÇÕES: 

• Uniforme Escolar - uso obrigatório e diário - encomendar com antecedência. 

Atualmente disponível na Manri Confecções, Lojas Clanel e MF Confecções. 

IDENTIFICAR AS PEÇAS DO UNIFORME COM O NOME DA CRIANÇA NA 

ETIQUETA INTERNA. 

 

 



 

 

 

 

 

• 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, dia que 

será comunicada no Guia Escolar. 

• Uma mochila com tamanho suficiente para carregar o lanche, a agenda, uma 

muda de roupa/calçado (par de chinelo) e um agasalho, conforme a 

temperatura. 

• Garrafa térmica, garrafa para água, pote, utensílios e guardanapos de pano, 

adequados para o lanche diário da criança, sendo esses, de fácil manuseio. 

 

 

 


