
     

Lista de Materiais 2017 – Educação Infantil - Nível 3  
 

Material de uso coletivo: não precisa ser identificado. 

02 Apontadores para lápis fino – só para meninas 

02 Apontadores para lápis grosso – só para meninos 

01 Bloco de folhas A3 – colorido  

02 Blocos de colorset A4 (Tilipaper ou Criativo Fluorescente) 

02 Borrachas brancas (Mercur, Staedtler ou Faber-Castell) 

02 Caixas de lápis de cor grosso – 12 cores ( Faber-Castell, Maped ou Staedtler) 

01 Caixa de giz de cera grande - só para meninas 

01 Caixa de lenços de papel 

02 Caixas de massa de modelar com 12 cores -  (Acrilex, Corfix, Maped ou Faber-Castell) 

01 Caneta de retroprojetor (Faber - Castell, Mercur, Pilot ou Maxprint) só para meninos 

01 DVD virgem 

04 Envelopes pardos grandes (para folhas A3 - 35cmx45cm) 

03 Folhas de E.V.A.– tamanho A4 

50 Folhas de desenho – tamanho A4 

50 Folhas de desenho – tamanho A3  

01 Lâmina transparente para retroprojetor.  - só para meninas 

05 Lápis apontados nº 2 (Faber-Castell, Bic, Staedtler, Maped ou Molin) 

01 Metro de contact transparente 

01 Metro de TNT – Azul escuro para meninos / Rosa para meninas 

01 Pacote de palitos de picolé colorido – para meninos 

01  Pacote de pano multiuso  

01 Pincel chato nº 18 

01 Pote de têmpera – Verde claro para meninos / Rosa para meninas 

01 Revista para recortar 

01 Rolo de durex colorido 

01 Rolo para pintura 

06 Sacos plásticos sem furo (grosso, tamanho A4) 

01 Tesoura de ponta redonda (Mundial ou Tramontina) – só para alunos novos 

02 Tubos de cola – 90 gramas (Tenaz, Bic ou Polar) 

01 Conjunto de brinquedos: 
 

01 Jogo pedagógico: 
 

01 Livro de literatura infantil: 
 
 

Material de uso individual: trazer identificado 

01 Caderno de desenho – 150g/m (275x200mm)  

01 Guardanapo de tecido para o lanche 

01 Pasta polionda com elástico (fina) 

01 Sacola de leitura da Biblioteca (para quem ainda não adquiriu)  

 Livro de Inglês: Best Buddies 2 – BUDDY BOOK - Editora Macmillan - Autores : Sandie 
Mourão e Fran Combs Gamboa (SÓ PARA O TURNO DA TARDE). 

 

Observações: 

- Você poderá encontrar o material nas lojas indicadas no verso.  

- Para o melhor aproveitamento dos materiais, fiquem atentos às marcas sugeridas. 

- No primeiro dia de aula, trazer apenas o material de uso individual dentro da mochila.  

- A sacola da biblioteca pode ser adquirida na loja Werllan Uniformes ou no Colégio. 
-      Os materiais de uso coletivo serão entregues no dia 20 de fevereiro (reunião com pais). 
 

Reunião com Pais: 20 de fevereiro Manhã: 7h40min   Tarde:13h20min               
 

Início das aulas: 21 de fevereiro de 2017. 
 

  


