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Lista de Materiais Escolares – Educação Infantil -  2022 

Infantil III 
Especificações Quantidade 

1 pacote de papel dupla face colorido  1 

Álcool em gel para uso pessoal 70% 1 

Avental de tecido (fazer na malharia com nome da escola e aluno) 1 

Bastão de cola quente pequeno 3 

Brinquedo pedagógico (de encaixe com peças de tamanho grande e próprio para a idade da 
criança) 
Obs: não pode ser em EVA. 

1 

Caixa de algodão pequena 1 

Caixa de camisa encapada ou pasta encapada grande  1 

Caixa de gizão de cera normal 1 

Caixa de lápis de cor gigante com 12 cores  1 

Caixa de lenço 1 

Caixa de massinha para modelar 3 

Caixa de sapato encapada 1 

Cola branca 500g  1 

Durex colorido 1 

Envelope pardo 26x36cm 2 

Estojo com lápis preto, apontador com coletor, borracha, tesoura escolar sem ponta 1 

Fantoche 1 

Fita crepe 1 

Folha papel crepom 2 

Foto 3 x 4 1 

Garrafinha para tomar água, trazer todos os dias (com nome) 1 

Jogo de canetinhas hidrocor 1 

Mochila para colocar uma muda de roupa, agenda (uso diário)  1 

Pacote de bexiga 1 

Pacote de lantejoulas (grande) 1 

Pacote de palito de sorvete 1 

Papel A4 500 folhas 

Papel pardo 3m 

Pincel nº 10 1 

Placa de EVA  (cores diversificadas) 2 

Placa de EVA com gliter 1 

Pote grande de tinta guache  2 

Revista para recorte 2 

Rolo de lã 1 

TekBond 1 

TNT colorido 1m 

Pacotinho de olhinhos 1 

Toalha de mão com nome 1 

Pacote de pregador de roupa 1 

 
Observações:  

 Os materiais escolares deverão estar devidamente identificados e entregues para a professora regente da turma no dia 
31.01.2022 das 13h às 17h; 

 O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar; 
  Início do ano letivo 2022: 02.02.2022. 

 


