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LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2015 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL III 
 

Material de higiene – deixar na mochila  01 pasta com elástico tamanho A4(identificar 
com o nome 

 01 toalha com nome (para o lanche)  01 lixa preta 
 01 escova de dente  01 pote de massa de modelar soft (500g) 
 01 creme dental  1 E.V.A com glitter (cor a escolher) 
 01 estojo ou necessarie (armazenar escova 

de dente e creme dental) 
 01 cartela de etiquetas de bolinhas (TP 19 – 50 

un.) 
 

Material de uso individual (identificado com o 
nome da criança) 

 

 01 pacote com 50 palitos de picolé colorido 
 1 bloco de folhas A3 colorido (cores vibrantes) 
 50 folhas de desenho A4 (cores vibrantes) 

 01 pasta pequena para agenda  1 brinquedo de areia 

 02 tubo de cola(90g)  2 cartelas de adesivo infantil 
 04 fotos 3x4 (atualizada) 
 1 tubo de cola bastão 
 1 cola EVA ou isopor 

 1 pacote de forminha de docinhos (cores 
vibrantes ou decoradas) 

 1 caixa de fósforo 
 01 caixa de giz de cera grande - 12 cores 

(identificar com o nome todas as unidades 
da caixa) 

 1pct. prato de papelão (cor natural) 
 1 pen drive de 4GB / identificado com o nome 

(para enviar fotos e músicas) 
 01 caixa de lápis de cor - 12 cores 

(identificar com o nome todos os lápis) 
 1 cx. cola colorida 
 1 cx. cola glitter 

 01 conjunto de caneta hidrocor - 12 cores 
(identificar com o nome todas as canetinhas) 

 1 cx. Tempera Guache Fantasia (Glitter ou 
Metálica) 

 01 camiseta para pintura (tamanho adulto)  1 caneta de retroprojetor (identificar com o nome) 
 01 tesoura sem ponta (identificar com o 

nome) 
 1 tesoura picote 

 1 bloco de desenho A4 (capa dura com espiral, 
48 FOLHAS) 

 01 apontador com lixeira (identificar com o 
nome) 

  

 02 lápis de escrever (identificar com o nome 
todos os lápis) 

 

 01 borracha  
 01 estojo para guardar o material (tesoura, 

lápis, borracha e apontador) 
 

 05 sacos plásticos tamanho A4 (sem furos)  
 03 sacos plásticos tamanho A3  
Observações: 

 Valor de R$ 22,00 para aquisição de jogos pedagógicos, a ser cobrado no DOC do mês de março; 
 01 agenda escolar que será entregue no início do ano letivo e cobrada no DOC do mês de abril 

(deve vir com os dados de identificação preenchidos); 
 Livro Matemática da Minha Vida – à venda na Biblioteca da escola, de 02 de fevereiro até 27 de 

fevereiro; 

 A escola irá adquirir o fichário (alfabetário) padrão e cobrado no DOC, o valor será informado via 

bilhete. 

 Livro de Literatura, referência para o trabalho no 13º Festival do Livro para uso individual,  que 
estará à venda na Biblioteca da escola, durante o primeiro trimestre; 



 Todo material e uniforme deverá ser identificado (lápis e canetinhas devem ser identificados 
individualmente); 

 É importante ficar atento aos materiais individuais do seu(a) filho(a), cola, tesoura, lápis, borracha, 
etc., para que sejam repostos em caso de perda ou desgaste; 

 Sugere-se que seja adquirido um tubo de cola grande para reposição,em casa, sempre que 
necessário. 

 


