
  

 
 

Infantil 3 
QUANTIDADE MATERIAL 

1 Agenda escolar espiral, de página inteira, para cada dia. 
1 Aquarela – 12 cores. 
1 Argilinha escolar (500 g). 
1 Bloco Ecocores – 21 cores – A3 – 110 g/m². 
2 Blocos de desenho A3 – (200 g/m²). 

20 Botões grandes. 
 

1 
Brinquedo educativo, de preferência de madeira ou tecido. Escolher uma opção adequada à faixa etária de 3/4 
anos, tal como: cubos/blocos de encaixe, casinhas, carrinhos, quebra‐cabeça, jogo de percurso, jogo da 
memória, fantoches, jogos de estratégia, pistas, kit cozinha, bonecas de pano, família de pano, kit ferramentas, 
posto de gasolina, etc. 

1 Caixa de giz de cera tijolinho – 12 cores. 
1 Caixa de tempera guache fantasia glitter – 6 cores (meninas). 
1 Caixa de tempera guache metallic – 6 cores (meninos). 
 1  Caneta para tecido – qualquer cor. 
1 Caneta permanente tipo Posca – média, ponta redonda - qualquer cor. 
3 Canetas marca-texto – qualquer cor. 
3 Cartelas de adesivo (motivo infantil). 
2 Fitas adesivas coloridas. 
2 Folhas de lixa de madeira 220. 
2 Frascos de cola branca, líquida, escolar (formato de lápis). 
1 Jogo de pincéis Soft Touch. 
1 Kit de forminhas de plástico para modelar massinha. 
3 Marcadores permanentes (cor preta) – traço: 1 mm / Ponta: 2 mm. 
2 Metros de plástico autoadesivo, colorido, liso (para encapar). 
2 Metros de tecido de algodão – estampado. 
1 Pacote de contas grandes (com furo grande). 
1 Pacote de etiquetas para impressão (ref. 6285 – folha inteira - 25 unidades). 
1 Pacote de fita de cetim, 10 m – 2 cm de largura – qualquer cor. 
1 Pacote de massa de biscuit, 85 g (qualquer cor – sem estecas). 
1 Pacote de saco plástico grosso – A3 (10 unidades). 
2 Pacotes de sacos plásticos grossos – A4 (10 unidades). 
2 Pincéis mousse, bloco (espuma). 
1 Pote de tinta guache – 250 ml (cor branca ou laranja). 
1 Pote de tinta para tecido – 250 ml (qualquer cor). 
2 Potes de massa gelatinosa (Amoeba ou similar). 
2 Potes de massa para modelar – 500 g. 
1 Rolo de fita crepe fina. 
2 Tubos de cola bastão – 40 g. 

Observações: 
 Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a 

professora titular, no dia da reunião com pais: 28/01/19, às 
8h30, para o período matutino e, às 12h, para o período 
vespertino, armazenados em uma sacola, com o nome 
completo da criança e a indicação da turma. 

 Os livros de Literatura Infantil serão pedidos posteriormente. 
 Todos os uniformes devem ser marcados com nome e série do 

aluno. 

Material de uso diário: 
 1 mochila para transportar a agenda escolar e 1 troca 

de roupa completa. 
 1 lancheira de fácil manuseio, com um guardanapo de 

pano em que conste o nome. 
 1 squeeze pequeno para água (com nome). 
 Camiseta usada (tamanho PP/adulto) para as aulas de 

artes. 
 

 

 


