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Lista de Material 2022 

 G3 – Educação Infantil 

 

 

 

 

 1 Fotografia 10x15 da criança sozinha (atual) 

 1 Fotografia 3x4 da criança (atual) 

 1 Hidrocor jumbo/grosso – Conjunto com 12 cores 

 1 Estojo 

 1 Giz de cera – Conjunto com 12 cores 

 1 Cola branca 90g 

 1 Cola colorida 23g – Conjunto com 6 cores 

 1 Bloco de papel tipo Color Set 

 2 Potes de 500g de massa de modelar SOFT (qualquer cor) 

 1 Pasta plástica grossa com elástico 

 1 Pasta plástica fina com elástico 

 1 Tesoura inox sem ponta 

 1 Tesoura plástica para massinha de modelar (sem lâmina) 

 1 Boneca/boneco ou carrinho (*) 

 1 Conjunto de panelinhas ou bichos de plástico 

 1 Jogo adequado à faixa etária (exemplos: quebra-cabeça, jogos de encaixe de plástico, jogo da 
memória, blocos de construção) 

 1 livro de história, adequado à faixa etária (A equipe da Biblioteca sugere algumas editoras que 
contêm livros de qualidade: Companhia das letrinhas, Brinquebook, Cosac Naif, Ciranda Cultural, 
Rocco, Escrita fina, Manati, Ática, Salamandra) (*) 

 
*Lembramos que os materiais que estiverem em bom estado e completos podem ser 

reaproveitados de um ano para o outro. 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. Pedimos que os materiais solicitados venham todos identificados com o nome da criança e turma; 
 

2. Cada criança deverá trazer diariamente na mochila (Tudo marcado com nome e grupo do aluno): 

 1 Muda de roupa 

 Saco plástico (para roupa usada) 

 3 Máscaras limpas sobressalentes 

 Saco plástico (para as máscaras usadas) 

 1 Par de meias 

 Agenda da escola (adquirida na secretaria da E.I.) 

 1 Garrafinha plástica para água 
 

3. Em dias de passeio, caso seja possível realizar, as crianças deverão usar a camiseta da escola;  
 

4. No decorrer do ano poderão ser pedidos materiais específicos para o desenvolvimento de Projetos na 
turma. 
 

(*) caso tenham brinquedos/fantasias em bom estado em casa, não precisam comprar novos para trazer 

para a escola. (*) caso tenham brinquedos/fantasias em bom estado em casa, não precisam comprar 

novos para trazer para a escola. 


