
LISTA DE MATERIAL - 2022
 Infantil I

               ESCRITA, DESENHO E PINTURA
Borracha grande macia
Caderno cartográ�co sem seda – 96 folhas
Sacos plásticos grossos com 4 furos
Estojo de caneta hidrocor  – 12 cores, ponta grossa
Estojo de lápis de cor gigante triangular
Estojo de giz de cera
Lápis gra�te gigante triangular 
Pasta maleta polionda A3 (380x280x45mm)
Pasta amarela polionda A4 3,5)
Pacote de creative paper �uorescente 
Tesoura sem ponta (com o nome da criança)
Livro de história (não é necessário ser novo / adequado à idade)
Camiseta de adulto para pintura - (Não é necessário ser nova )

 QUANTIDADE
1
1

25
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

* Observação: os materiais acima devem ser etiquetados com o nome do aluno.

*Importante: Manter sempre uma troca de roupa na mochila.

Importante: os materiais utilizados no ano anterior serão bem-vindos!

                      DIVERSOS 
Guardanapo de tecido (com o nome da criança) para lanchar
Tecido (algodão) estampado 
Novelo de lã (qualquer cor)
Botões de cores e tamanhos variados
Painel para pintura – tamanho 20X30cm
Potinhos de gliter (qualquer cor)
Rolos de �ta de cetim (qualquer cor)
Rolos de �tilho ( qualquer cor)
Rolos de �ta adesiva colorida ( qualquer cor)
Pacote de bexigas coloridas nº7
Squeeze reforçado para uso diário com o nome da criança

 QUANTIDADE
11

1 m
1

20
1
2
2
2
4
1
1

                           BRINQUEDOS
1 caminhão ou carro grande reforçado 
1 kit dentista, médico / animais da fazenda  (escolher apenas 1 Kit)
1 Kit salão de beleza 
1 Boneca com troca de roupa
Bola de plástico reforçada
Kit balde de areia e pá

1
1

 QUANTIDADE
Meninos:

Meninas:

EDUCAÇÃO FÍSICA
Em 2022, o alunos terão uma aula semanal de Educação Física, sendo importante que o estudante 

compareça calçando tênis e uniforme apropriado para a prática das aulas.


