
 

 

INFANTIL C 2023  

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

 

2 livros de literatura infantil (serão solicitados no início do ano letivo conforme lista entregue pela 

professora) 

1 jogo pedagógico (será solicitado no início do ano letivo conforme lista entregue pela professora) 

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

1 caixa organizadora plástica (tamanho camisa) na cor BRANCA/CRISTAL (sugerimos DelloSmile)   

1 tela de tecido branca (30x40cm) 

1 estojo com divisórias 

2 lápis grafite HB nº 2 

1 apontador com depósito (sugere-se Maped)  

1 tesoura de pontas arredondadas (sugere-se Tramontina) 

1 embalagem de hidrocor fina (12 cores)  

1 embalagem de hidrocor grossa (12 cores) 

1 embalagem de lápis de cor (12 cores)  

1 embalagem de lápis de cor (tons de pele ou metálico ou tons pastéis - 12 cores)  

1 embalagem de giz pastel (12 cores) 

1 embalagem de giz de cera (12 cores)  

1 estojo de aquarela 

2 pincéis (tamanhos 8 e 14) 

1 pincel redondo brocha (número 2 ou 6 ou rolinho de espuma) 

2 tubos de tinta Acripuff 

4 embalagens de massinha de modelar (2 soft e 2 não soft)   

1 embalagem com 24 folhas de color set (tamanho A3, gramatura 120 g/m2) 

1 embalagem com 24 folhas de color set neon (tamanho A4)  

1 embalagem de folha para scrapbook 

1 embalagem de folhas kraft (tamanho A3) 

2 rolos de fita adesiva decorada (washi tape)  
6 lâminas para retroprojetor (tamanho A4, transparente) 
2 marcadores permanentes pretos (2.0mm) 
3 marcadores permanentes de diferentes cores (2.0mm) 

2 canetas para desenhar em vidro (sugere-se Posca 2.5mm) 

2 blocos de adesivo removível (tipo Post It) tamanho, cor ou forma variada 

20 botões grandes e coloridos 

1m de juta ou 1m de talagarça 



1 embalagem de palito de picolé (colorido) ou 1 embalagem de pazinhas de madeira (sorvete) 

1 pacote pequeno de miçangas coloridas 

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

Elementos não estruturados: pinhas, sementes secas, folhas secas, flores secas, grãos, conchinhas, 

pedrinhas, rolhas, cápsulas de café vazias e higienizadas, cds inutilizados, etc.  

 

Observações: 

• O material deverá estar devidamente identificado com o nome completo da criança e ser 

entregue para a professora no Dia da Acolhida (10/02/23). 

• O jogo pedagógico e o livro de literatura infantil serão solicitados no início do ano letivo. 

• O uso do uniforme é obrigatório. Colocar o nome completo da criança em todas as peças do 

uniforme, guarda-chuva, mochila e no material escolar. 

 

Atenção: Diariamente a criança deverá trazer na mochila: 

* 1 muda completa de roupa 

* 1 garrafa para consumo individual de água 

* 1 guardanapo de tecido para lanche 

* 1 lancheira 

Estes itens devem estar identificados com o nome completo da criança. 


