
 

 

INFANTIL B – 2023 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  

 

1 jogo pedagógico e 2 livros de literatura infantil (serão solicitados no início do 

ano letivo pela professora) 

1 tela de tecido branca (30x40cm) 

1 pasta maleta (50x40cm) com elástico nas pontas (sugere-se DelloSmile) 

1 caixa organizadora plástica (padrão camisa cor cristal) (sugere-se DelloSmile) 

1 embalagem de Color Set (tamanho A4) 

1 embalagem Lumi Paper (tamanho A4) 

2 embalagens de Color Set (tamanho A3) 

1 embalagem de folhas kraft (tamanho A3)  

1 embalagem de folhas para scrapbook (tamanho A4) 

3 canetas permanentes ponta média 2,0mm (2 pretas e 1 colorida) (sugere-se 

Pilot) 

2 canetas para desenhar em vidro (sugere-se Posca)  

1 caneta de tecido  

1 tesoura de pontas arredondadas (sugere-se Tramontina) 

1 caixa de massa de modelar (12 cores, não soft) 

3 caixas de massa de modelar (12 cores, soft) 

1 embalagem de lápis de cor (12 cores) 

1 embalagem de hidrocor grossa (12 cores) 

1 embalagem de giz de cera retrátil (12 cores) 

20 botões coloridos (tamanhos variados e cores vibrantes) 

1 peça de fita mimosa n°1 (cor vibrante)  

1 apontador com depósito para dois lápis de tamanhos diferentes (sugere-se 

Maped) 

1 lápis grafite jumbo 

1 lápis grafite 7B 

2 rolos de fitas adesivas decorada e colorida (washi tape) 



5 lâminas transparentes (tamanho A4) 

2 folhas de acetato colorida (tamanho A4) 

1 pincel fino (tamanho 2 ou 4 de ponta achatada e cerda dura)  

1 pincel espuma mousse ou pincel broxinha 

1 embalagem de cola glitter ou cola colorida (sugere-se Acrilex) 

1 pacote de folhas secas coloridas para artesanato 

1 camiseta usada (tamanho adulto) para ser utilizada nos momentos de pintura 

Jornais e revistas 

1 fantasia (tamanho da criança) ou acessórios 

 

Observações: 

1. O material solicitado deverá estar devidamente identificado com o nome 

completo da criança e ser entregue para a professora no dia da Acolhida 

(10/02/2023). 

2. Os livros infantis e o jogo pedagógico serão solicitados no início do ano 

letivo, pela professora. 

3. O uso do uniforme é obrigatório. Colocar o nome completo da criança 

em todas as peças do uniforme, guarda-chuva, mochila e no material 

diário. 

  

Atenção: diariamente a criança deverá trazer na mochila: 

• 1 muda completa de roupa 

• 1 garrafa para consumo individual de água 

• 1 lancheira 

• 1 toalhinha de tecido para lanche 

*Todos estes itens devem estar identificados com o nome completo da criança. 


