
 
 
 
OBS: Lista de materiais retificada 
 

INFANTIL 3 | EDUCAÇÃO INFANTIL  
 
31/01: Acolhida dos alunos novos   
 
31/01: Reuniões com os professores titulares e entregas de materiais  
           Turmas da manhã: das 7h30 às 8h30 
           Turmas da tarde: das 13h30 às 14h30 
            Local: Salas de aulas (entrada pela recepção da Educação Infantil, na Rua Monte Pascoal) 
 
03/02: Acolhida dos alunos veteranos e início do ano letivo 
 

Quantidade Material Observações 

1 Pacote de palito de picolé   

1 Caixa de canetinha jumbo 12 cores lavável   

1 Caixa de lápis de cor jumbo   

1 Caixa de giz de cera (grosso curton)   

4 Caixas de massa de modelar atóxica (extra macia)   

1 Camiseta velha para pintura   

1 Lixa d'água   

1 Caixa de camisa encapada em cor lisa   

1 Pacote de folhas de sulfite - resma com 100 folhas   

1 Bloco de papel A3   

1 Bloco de Filipinho A4   

5 Sacos plásticos A4   

5 Sacos plásticos A3   

1 
Celofane nas cores primárias (azul, vermelho e 
amarelo) 

Estímulo tátil 

1 Pincel de barba Estímulo tátil 

1 Pincel artístico chato - n° 16 
Suporte para 
desenho e pintura 

1 
Rolinho para pintura de espuma, pequeno, 
aproximadamente 5 cm 

Estímulo tátil 

8 Tubos de cola colorida (23 g) 
Suporte para 
desenho e pintura 

1 Tubo de cola branca (110 g) 
Suporte para 
desenho e pintura 



 
Observações: 
 

 Ao longo do ano, materiais de usos individuais poderão ser solicitados para as 
aulas de artes (exemplo: tela de pintura e tinta guache). 

 
• Alunos matriculados no Período Integral, dobrar a quantidade de material da 
série. 
 

2 Cartolinas brancas Registros pictóricos 

1 
Anilina líquida comestível nas cores primárias, 
tamanho pequeno 

Suporte para 
modelagem e pintura 

1 Rolo de elástico roliço (50 m/diâmetro 2,5 mm)   

1 Espelho de mão com cabo   

1 Lanterna de LED pequena de mão   

1 Bolinha de sabão   

1 Lancheira com toalha e garrafa para suco   

1 Garrafa de água   

1 Fantasia infantil   

1 Par de cadarço   

1 Tesoura inox escolar sem ponta Recorte 

2 Borrachas Escrita 

1 Lápis grafite Escrita e desenho 


