
 

EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL 3 
 

MATERIAL A SER COLOCADO NA MOCHILA (com nome completo do 

estudante): 

01 Guardanapo de tecido para o lanche 

01 Garrafinha para água 

01 Muda de roupa completa 

Agenda Escolar (fornecida pela escola) 

 

MATERIAL ESCOLAR:  

01 Livro de Literatura Infantil (ver sugestões com a professora no início do ano letivo) 

01 Caderno grande de capa dura brochura (com nome do estudante) 

01 Caderno de desenho grande (com nome do estudante) 

01 Pasta plástica com elástico (com nome do estudante para a biblioteca) 

02 Lápis preto Nº 2 

01 Borracha 

01 Apontador 

01 Tesoura sem ponta com lâmina de aço inox  

03 Tubos de cola grande  

01 Conjunto de cola colorida  

01 Caixa de giz pastel  

01 Caixa de lápis de cor aquarela 

01 Estojo de canetinha hidrocor 12 cores vai e vem  

03 Canetas permanentes ponta média (2 pretas e 1 colorida) 

01 Caneta posca  

01 Caixa de tinta neon 

01 Tubo de tinta acripuff 

01 Pote de tinta tempera guache 250 ml 

01 Pote 500 gramas de massa de modelar 

01 Pacote de massa de modelar EVA 

02 Blocos A3 branco (180 gramas) 

01 Bloco Criativo Acervo A3 colorido  

01 Pacote de folhas coloridas A4 (120 gramas) 

50 Folhas A4 (180 gramas) 

03 Folhas de acetato 

01 Brinquedo de madeira 

10 Botões (coloridos, diversos modelos e tamanhos) 

02 Lixas 

01 Potinho de gliter 

01 Pacote de lantejoulas 

01 Corante líquido comestível 

02 Pinceis (qualquer número) 

02 Metros de fita mimosa (de uma única cor) 

01 Camiseta infantil para trabalhos com tinta e cola colorida (pode ser usada, manga 

curta) 

 

 



 

 

 

 

COLEÇÃO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS: 

Rolhas, tampinhas, pedrinhas coloridas, conchas, penas, tampas de vidros de conserva 

(usadas), sobras de linha de crochê e sobras de lã. 

 

Meninas: 

01 Metro de chitão 

01 Panela, ou chaleira, ou copo, ou frigideira, ou bule (pequeno de alumínio – utensílios 

reais) 

01 Pote de nanquim 

02 Metros de plástico grosso transparente 

Fantasias usadas, bijuterias, óculos, lenços, bolsas...  

 

 

Meninos: 

01 Ferramenta pequena para jardinagem (regador, ancinho, pá, balde de alumínio, 

vasos) 

01 Rolo de pintura (qualquer tamanho) 

01 Pacote de prendedor de roupa de madeira 

02 Metros de juta 

Fantasias usadas, gravatas, chapéus, óculos, relógios... 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Solicitamos que seja observada a marca do material, optando pela qualidade, 

durabilidade e fácil manuseio. 

 

 Os materiais deverão ser entregues conforme agendamento prévio com a 

professora em fevereiro. 

 

 O uso de uniforme é obrigatório da Educação Infantil ao 3º Ano do Ensino 

Médio. 

 

 Colocar o nome do estudante em todas as peças do uniforme, guarda-chuva e 

mochilas. 

 

 

 


