
EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 1 
LISTA DE MATERIAL E INFORMAÇÕES – ANO 2022 

    OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
1. Os materiais e as sacolas com os materiais deverão estar identificados com o nome completo do

estudante. É indispensável!
2. Os materiais listados abaixo deverão ser entregues IMPRETERIVELMENTE no dia 16 de fevereiro

de 2022, no horário das 7h30min às 11h30min, no Acesso 3.
3. No dia 17 de fevereiro ocorrerá a reunião com os pais da Educação Infantil do N1, às 16h. Essa

reunião será online, posteriormente será enviado o link de acesso ao e-mail do responsável.
4. Favor enviar a foto do estudante (que consta na lista), no primeiro dia de aula, para a

professora.
5. As marcas solicitadas devem-se à qualidade do produto; porém, trata-se de sugestão, e não de

obrigatoriedade.
6. O material de uso diário deve ser reposto conforme for terminando.

7. Pedimos especial atenção à mochila do estudante, buscando adquirir modelos simples e leves,
contribuindo assim para a diminuição do peso a ser transportado todos os dias.

8. Os livros de literatura que serão trabalhos ao longo do ano no Projeto de Literatura serão solicitados
por ocasião da Feira do Livro.

9. Por ocasião de aulas práticas, serão solicitados alguns materiais ao longo do ano.
10. Os materiais para uso em sala de aula ficarão disponíveis no colégio para que a professora possa

repor os materiais de uso diário do estudante.

    MATERIAL DE USO DIÁRIO (DEVE SER TRAZIDO NA MOCHILA) 

• 01 guardanapo de pano para o lanche (identificado com o nome do estudante)

• 01 muda de roupa completa - uniforme (inclusive meias e calçado)

• 01 pacote de lenço umedecido

• 01 toalhinha identificada com o nome do estudante para as mãos

• 01 garrafa para água com identificação

 MATERIAL PARA USO EM SALA DE AULA 

• 01 pasta plástica fina com aba e elástico (para folhas tamanho A4)

• 01 brinquedo

• 01 conjunto de canetas hidrográficas ponta grossa com 12 cores (Jumbo)

• 01 caixa de lápis de cor grandes com 12 cores (Jumbo)

• 01 caixa de giz de cera longo/bastão 110g (marca sugerida: Acrilex)

• 01 caixa de têmpera guache com 06 cores (marca sugerida: Acrilex)

• 01 tesoura escolar com ponta arredondada; observando modelo para destro/canhoto (marcas
sugeridas: Tramontina, Maped)

• 01 cola líquida branca 110g (marcas sugeridas: Tenaz, Bic)

• 02 colas bastão 40g (marcas sugeridas: Bic, Tenaz)

• 02 pacotes de palitos de picolé colorido

• 02 folhas de lixa de fogão nº80

• 01 rolo de fita larga transparente (48mm x 50m) (marcas sugeridas: 3M; Adelbras)

• 01 rolo de fita crepe larga (48mm x 50m) (marcas sugeridas: 3M; Adelbras)

• 01 rolo de fita dupla face (18mm x 30m)

• 02 fitas adesivas coloridas (cores livres)

• 1 m de TNT de qualquer cor (sugestão de cores: amarelo, verde, vermelho, azul, laranja)

• 01 placa de EVA com glitter colorido



• 02 caixas de lenço de papel

• 01 fotografia da família com o estudante

• 02 blocos coloridos criativos120g A4 (marca sugerida: Canson)

• 01 bloco colorido criativo120g A3 (marca sugerida: Canson)

• 06 envelopes coloridos tamanho 114x162mm (sem nome)

• 01 pacote de folhas de ofício A4 210mm x 297mm 75g/m2 (marca sugerida: Chamex)

• 01 pacote de folhas de papel sulfite A4 120g (desenho)

• 01 pacote de folhas sortidas A4 210mm x 297mm 180g/m2 (marca sugerida: Turma do
Jandainha)

• 05 folhas de papel sulfite 120g (desenho) tamanho A3 (obs: favor não enrolar as folhas)

• 02 folhas de papel celofane (qualquer cor)

• 01 folha de papel laminado (qualquer cor)

• 05 caixas de massa de modelar com 12 cores (marca sugerida: Acrilex SOFT)

• 05 sacos plásticos grossos sem furo – tamanho A4

• 01 pincel chato para pintura tamanho nº14

• 02 pacotes de lantejoulas grandes 3g

• 01 cola glitter 35g (marca sugerida: Acrilex)

• 01 adereço ou fantasia, devidamente identificado (ex.: chapéu, óculos, plumas, tiara...)

• 02 potes de glitter 3g (cores variadas)

• 03 prendedores de madeira médio

• 04 pratinhos de papelão Nº04 (18cm)

• 10 botões grandes coloridos nº09

• 02 pacotes de fita mimosa coloridas

• 02 lâminas transparentes para retroprojetor

• 01 escorredor de massa de plástico com furos grandes

• 1 metro de barbante 8 fios cru

• 01 pote de tinta guache 120ml (meninos: tinta amarelo ou azul; meninas: tinta vermelho ou
verde). Material que será usado pelo professor de Arte.

 KIT PINTURA 

• ½ m de tecido algodão cru para pintura

• 01 pote 120ml de tinta para tecido (marca sugerida: Acrilex) - qualquer cor

• 01 avental Identificado

• 01 pote de sorvete 2l vazio

• 01 pote de requeijão vazio com tampa


