
LISTA DE MATERIAL - 2022
 Infantil III

               ESCRITA, DESENHO E PINTURA
Apontadores com depósito
Borrachas brancas grandes 
Caderno brochurão (capa dura –48 folhas)
Cadernos cartográ�cos (sem seda – 96 folhas)  
Caixa de lápis de cor - 12 cores 
Colas bastão
Sacos plásticos grossos com 4 furos
Estojo de caneta hidrocor - 12 cores
Estojo grande com três divisórias 
Lápis gra�te nº 02 triangular  - GRIP
Pastas de plástico tamanho ofício – vermelha, com grampo
Pasta polionda de elástico – vermelha (3,5cm) reforçada
Revistas com �guras bem coloridas
Pacote de creative paper colorido �uorescente
Camiseta tamanho adulto para pintura - (Não é necessário ser nova)
Tesoura sem ponta, com o nome do aluno gravado.

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

 QUANTIDADE
2
4
1
2
1
2

30
1
1
4
2
1
1
1
1
1

* Observações: os materiais acima deverão ser etiquetados com o nome do aluno
(inclusive lápis e canetinhas)

                      DIVERSOS 
Guardanapo de tecido com o nome da criança. (enviar diariamente na lancheira)
Painel para pintura – tamanho 20 X 30cm
Rolo de �ta de cetim (qualquer cor)
Rolos de �ta adesiva colorida
Pacote de bexigas coloridas nº7
Tecido com estampa infantil
Novelo de lã (qualquer cor)
Squeeze reforçado para uso diário com o nome da criança (enviar diariamente
na lancheira)

 QUANTIDADE
1
1
1
4
1

1 m
1
1

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

                           BRINQUEDOS
Bola de plástico leve
Bola de meia
Meninos: Caminhão, carro ou trator grande
Meninas: Kit para penteado (tic-tac, elástico, etc)
  Brinquedos Pedagógicos (escolher 1 opção)
Kit  (médico, dentista , animais da fazenda ou dinossauros) brinquedos de encaixe

  Jogos de estratégia (escolher 1 opção)
Ludo / cara-cara / quebra-cabeça (peças grandes) / jogo da memória /
jogos de tabuleiros 

 QUANTIDADE
1
1
1
1

EDUCAÇÃO FÍSICA
Em 2022, o alunos terão 2 aulas semanais de Educação Física, sendo importante que o estudante 

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


