
 
Lista de Material - 2021 

Educação Infantil – Infantil 3 

 

Materiais que deverão ser entregues na escola 
em data a ser informada, para utilização em 
trabalhos diversos em sala de aula:  
 
02 pacotes (500 fls) de papel sulfite branco;  
01 pacote (100 fls) de Papel-lumi-paper A4 
colorido;  
01 caderno de 100 folhas – Universitário 
Brochura Grande - Capa Dura (qualquer cor);  
01 pasta maleta polionda com alça (tamanho A3 
– qualquer cor);  
01 tela para pintura (tamanho 20X30 cm);  
01 bloco de papel canson branco tamanho A3 
(20 fls);  
01 bloco de papel canson branco tamanho A4 
(20 fls);  
06 tubos de cola colorida (6 cores diferentes);  
02 potes de tinta PVA Artesanato Acrilex – 37 
ml (qualquer cor);  
01 pote GRANDE de massinha UTIGUTTI (pote 
com 500 gramas cada pote);  
01 estojo de canetas hidrocor, ponta grossa (12 
cores);  
01 caixa de giz de cera grande (12 cores);  
01 caneta retro-projetor tinta permanente (cor 
preta);  
02 folhas de EVA comum branco;  
02 folhas de EVA com glitter branco; 
02 tubos de cola branca líquida (90 g);  
01 estojo de aquarela (com tampa);  
02 pincéis chatos (1 Nº 20 e 1 nº 8);  
01 rolo pequeno de espuma para pintura;  
01 esponja macia (em forma de fruta, animais 
etc...);  
01 rolo de 50 metros de fita crepe (tamanho 
19X50);  
01 tesoura pequena (sem ponta - redonda);  
10 sacos plásticos tamanho A3;  
01 lixa d´água (fina);  
01 pote de argila em pó;  
01 rolo de 45 metros de fita durex transparente 
(largo – grande – 48mm);  

02 rolos de durex colorido;  
01 pacote de folhas de papel sulfite (100 fls 
coloridas – tamanho A4);  
02 tubos de cola bastão PRITT GRANDE (40g);  
02 gibis infantis revistas e jornais (usadas);  
01 rolo pequeno de lastex (elástico);  
01 estojo grande (com zíper);  
01 caixa de lápis de cor;  
01 apontador com depósito;  
01 borracha branca;  
02 lápis pretos grafite (Nº 2);  
01 avental Objetivo (para as aulas de Arte)  

 
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (MANTER NA 
MOCHILA DIARIAMENTE)  
01 estojo ou nécessaire onde serão guardados 
os seguintes materiais:  
01 toalhinha de mão (pequena);  
01 escova de dentes;  
01 creme dental;  
01 garrafa (para água)  
 

Obs: Favor colocar o nome e o ano do 
aluno em todo o material e uniforme.  
 


