
Lista de Material – Infantil III - 2021 

                                      ALUNOS NOVOS 
 

 
 

 
MATERIAL INDIVIDUAL: 
 

01- Estojo com divisão 
01 – caixa de lápis de cor (grosso triangular) - 12 cores 
01 – tubo de cola bastão grande 
03 – lápis pretos nº 02 – Sugestão: lápis sextavado - (a família deverá repor ao longo do ano , se houver necessidade) 
01 – apontador com depósito 
01 – tesoura sem ponta Mundial 
01 – borracha média branca 
01 – caderno de capa dura com 48 folhas brochura (GRANDE) – capa de cor vermelha 
01 – caderno de capa dura com 48 folhas quadriculado (1cm, GRANDE) – encapar com contact vermelho 
01 – pincel tipo chato nº 18            
01 – avental escolar para pintura 
 

MATERIAL COLETIVO: 
01 – pacote de papel sulfite branco (100 folhas)           
01 – pote de lenço umedecido (para higienepessoal)    
02 – caixas de massa de modelar (tipo Soft ou Uti Guti)  
01 – bloco criativo com 32 folhas (08 cores) 
10 – saquinhos plásticos transparentes (grosso) 
02 – placas de EVA lisa (cores diversas) 
02 – placas de EVA com gliter (cores diversas) 
02 – folhas de papel laminado (cores diversas) 
02 – cartelas de adesivos (tipo Stickers) 
01 – pacote de lantejoula 
 
 
 
 

HIGIENE PESSOAL: 
01 – necessarie com: escova de dente, creme dental e toalhinha 
 

AULAS EXTRAS 
01 – par de bóia de braço para aula de natação 
01 – sunga/maiô do colégio 
01 – touca 
01 – toalha e par de chinelo 
 

 

OBSERVAÇÕES 
 

1. A lista de material faz parte de nosso trabalho pedagógico. É muito importante que a  criança possua todos os 
itens solicitados para que possamos desenvolver um trabalho integral com cada aluno durante todo o ano 
letivo.  

2. Todo material deverá ser etiquetado com o nome da criança. 
3. O material de higiene pessoal deve vir junto com a criança no 1º dia de aula presencial.  
4. O material coletivo deverá ser entregue apenas no 1º dia de aula presencial.  
5.  Cada peça do uniforme de uso diário, assim como o de Natação, de Karatê e de Ballet devem ter o nome do 

aluno escrito com caneta Acripen (que não sai quando lava).  
6. A lista de material está de acordo com o PROCON. 

 


