
 
 

LISTA DE MATERIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 3 A e B – 2023 (03 ANOS)

MATERIAL INDIVIDUAL IDENTIFICADO PARA FICAR NA 
MOCHILA: 

 1 muda de roupa completa (camiseta, bermuda, 
meia, calcinha/cueca);  

 1 toalha higiênica para o lanche;  
 1 garrafa para água; 
 1 boné;  
 1 caixa de lenço de papel;  
 Agenda da Escola preenchida pela família. 

 

MATERIAL IDENTIFICADO PARA FICAR NA ESCOLA: 
 1 estojo com 2 divisórias, sendo em uma para 

canetinhas e  outra com: 1 cola bastão, 1 apontador e 
1 tesoura; 

 1 estojo com 2 divisórias, sendo em uma para lápis de 
cor, e outra para giz de cera. 

 1 pacote com forminhas para docinho; 
 1 foto com a mamãe (15X21); 
 1 foto com o papai (15X21);  
 1 caixa plástica resistente de 20 litros (organizador) 

para guardar seus brinquedos;  
 1 camiseta manga longa tam. maior que a criança 

(para pintura);  
 1 pincel nº 12;  
 1 pasta plástica tamanho A3, com elástico;   
 1 rolinho de pintura;  
 1 bola de plástico colorida (tam. médio e resistente);  
 1 livro infantil – resistente e adequado a faixa etária;  
 1 repelente spray;  
 1 jogo de pincel anatômico (ponta vai e vem);  
 1 caixa de lápis de cor;  
 1 caixa de giz de cera triangular;  
 1 cx de tinta guache 18ml - 6 cores com pincel (tampa 

com pincel); 
 1 esponja de espuma; 
 1 caixa de sapato pequena forrada; 
 4 envelopes pardos tamanho A4 sem identificação; 
 2 lixas grossas de fogão, cor preta; 
 1 corda para pular; 
 6 botões (2 grandes, 2 médios e 2 pequenos); 
 10 pares de olhos plásticos (5 pares grandes e 5 pares 

pequenos); 
 1 folha de papel laminada; 
 1 pacote de pratos descartáveis de papelão.  

 

MATERIAIS SEM IDENTIFICAÇÃO PARA FICAR NA ESCOLA:  
 2 BlocoS de folha A3, gramatura sulfite 60, branca; 
 1 Bloco de folha A3, colorida;  
 10 prendedores de roupa;  
 2 tubos de cola branca grande (ponta fina);  
 1 kit de massinha de modelar com forminhas;  
 1 folha de EVA com brilho;  
 2 potes de tinta guache 250ml; 
 20 folhas sulfite 40 branca; 

 1 pacote de folha mágica; 
 2 folhas de papel de SCREP (poá, listrado, xadrez); 
 1 folhas de EVA lisa; 
 1 pct de folha Philipinho (cores vivas); 
 1 tubo de cola para EVA; 
 1 quebra cabeça peças grandes com no máximo 12 

peças de encaixar (adequado a faixa etária); 
 10 saquinhos plásticos;  
 3 pacotes de lenços umedecidos;  
 2 potes de massa de modelar soft 500gr;  
 1 pacote de palitos de picolé colorido; 
 1 jogo de peças de encaixe para a idade ou jogo de 

madeira;  
 2 colas gliter (diferentes cores);  
 Kit de brinquedos para areia;  
 1 bambolê;  
 1 tubo de gliter colorido;  
 1 caixa de cola colorida (6 unidades);  
 1 papel crepom; 
 1 pote de corante 10ml; 
 1 caneta para tecido; 
 ½ metro de algodão cru. 

 

MATERIAL MENINAS: 
 1 caixa com cotonetes; 
 1 boneca (tam. médio);  
 1 conjunto de panelinhas;  
 1 kit mercadinho / frutinhas;  
 2 rolos de fita adesiva (3M crepe parda);  
 1 pacote de colherinhas descartáveis;  
 1 pacote de fitilho. 

 

MATERIAL MENINOS: 
 1 caixa de band-aid;  
 1 pacote de algodão;  
 1 conjunto de ferramentas;  
 1 metro de contact (transparente);  
 1 carrinho (tamanho médio e resistente);  
 1 Pacote de animais (tamanho médio); 
 1 pacote de balão colorido.  

 

PROJETO LITERÁRIO 2023:  
Será desenvolvido pela Plataforma “Árvore Digital” 
 

IMPORTANTE: Todo o material individual deverá vir 
identificado com o nome do estudante, inclusive 
uniformes, potes e lancheiras. 
 

O início do ano letivo será no dia 13/02/23 com adaptação 
das crianças, com horário diferenciado e entrega de 
materiais diferenciado conforme orientação na matrícula. 
No dia 17 de fevereiro reunião de pais, às 18h. 
 

É OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME ESCOLAR 
COMPLETO, DIARIAMENTE, INCLUSIVE O MOLETOM 

COM EMBLEMA DA ESCOLA. 


