
 
 

 

Lista de Materiais Escolares - Educação Infantil - 2022  
Infantil I e Mini Infantil 

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. 

Especificações Quantidade 

Material de uso individual  
Álcool em gel para uso pessoal 70% 01 

Caixa organizadora para os brinquedos individuais com identificação 01 
 

Brinquedo pedagógico (próprio para a idade da criança) 
 Jogo de encaixe  
 Boneca ou boneco de borracha (pequeno (a)) 
 Carrinho 
 Bola 
 Brinquedo sonoro (que não seja elétrico) 
 Potes (margarina e sorvete) 
 Kit praia 

01 
01 
01 
01 
02 
01 
01 

Caixa de lenço de papel 01 

Caixa de luva descartável  01 

Chupeta e mamadeira (se necessário) 01 

Copo plástico com tampa para suco  01 

Rolo de Lã e Fita Adesiva médio  1 

Canetões para desenhos 2 

Avental (com nome) para pintura 1 

Fraldas descartáveis diárias 03 

Kit Lençol com elástico, travesseiro e cobertorzinho (Obs.: berço e colchão a escola oferece). Enviar 
embalados em sacos plásticos etiquetados.  
 

02 

Mochila para colocar uma muda de roupa, agenda e a toalha de banho (marcada com o nome da criança). 01 

Pacote de papel toalha 01 

Toalha de mão (com o nome do aluno) 01 

Material de uso coletivo  

Papel sulfite 500 folhas 

Cartolinas coloridas  02 

Espoja de lavar louça 01 

Fita de cetim  2m 

Tinta guache caixa com 12 cores 01 

Bacia pequena  01 

Litro álcool líquido 01 

Prendedores de roupas 1 pct 

Palito de sorvete  1 pct  

Papel bobina  1 m. 

Pasta preta com 50 pacotes plásticos 01 

Placa de EVA (qualquer cor)  03 

Tubo de cola branca (médio) 01 

TNT 1 mt 

Giz de cera (grosso) 01 

Bolha de sabão 01 

Fantoche (de animais ou personagens infantis) 01 

Livro infantil com textura e/ou som 01 

Papel seda 01 


