
  
     

 

 

 

 

 

Lista de Material 2021  
INFANTIL III  

  

A) MATERIAL GERAL  

  

01 Caderno de caligrafia de pauta verde grande  

01 Caderno de brochura azul de 99 folhas grande 

02 Pacotes de 500 folhas de Sulfite A4 (entregar na secretaria da escola)  

01 Pacote de 100 folhas de Sulfite colorida (creme)  

01 Bloco de papel criativo A4 colorido (sugestão: Lumi Canson)  

02 Rolos de fita crepe 18x10  

01 Pasta com elástico translúcida azul A4 – fina  

01 Estojo contendo: 4 lápis grafite (sugestão: HB nº2), 02 borrachas simples, 01 

apontador com depósito e uma tesoura simples sem ponta ( sugestão: mundial) 

01 estojo contendo: 12 lápis de cores, 12 canetinhas hidrográficas com ponta 

grossa, 12 gizes de cera 02 tubos de cola branca líquida 110grs.  

01 Potes 500grs. de massinha para modelar sem glitter (sugestão Utti Gutti)  

10 Bastão de cola quente (5 finas e 5 grossas)  

03 Revistas usadas para recorte  

03 Gibis  

04 Colas bastão  

10 plásticos A3  

01 Fita branca 

  

  

B) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL  

  

01 nécessaire contendo: 1 escova dental e um creme dental  

01 copo plástico 

01 garrafa para água  

01 toalha pequena  

  

* Itens que deverão acompanhar diariamente o material do aluno e repostos 

quando necessário.  

  

C) MATERIAL A SER USADO NO LABORATÓRIO DE ARTE  

  

01 pincel nº 10 (sugestão: Acrilex)  

 

Observações importantes: 

  

1) Todo o material (material geral, material de Artes Visuais, livros para 

leitura bimestral, cadernos de atividades e cadernos pautados) deverá ser 

etiquetado com o nome e o ano em que o aluno estudará.  

2) O horário de aulas deve ser verificado diariamente a fim de que o aluno 

traga para a escola somente o material necessário. Este horário é divulgado no 

início do ano letivo.   

3) Os itens que constam na lista de “Material Geral” deverão ser repostos 

sempre que necessário.  

4) Lembramos que é possível aproveitar as canetas, lápis de cera, tesoura, 

estojo, régua, apontador, lápis de cor, canetinhas, etc. do ano anterior, desde que 

estejam em bom estado.   

 

OBSERVAÇÃO: OS ALUNOS DA CASA DEVERÃO 

COMPRAR SOMENTE OS CADERNOS, LIVROS 

PARADIDÁTICOS. OS DEMAIS MATERIAIS 

SERÃO REUTILIZADOS 
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