
   

 

LISTA DE MATERIAIS – 2022 
EDUCAÇÃO INFANTIL- NÍVEL B 

 
 

1) Materiais que a criança deverá ter diariamente: 

 1 mochila (de tamanho proporcional ao tamanho da criança, um modelo simples e leve) contendo: 

 1 caneca ou copo resistente; 

 1 garrafinha (deve vir com água, diariamente);. 

 1 lancheira contendo um guardanapo de tecido – para o lanche; 

 1 muda completa de roupa, observando a variação climática, e uma sacolinha plástica. 

 1 estojo com duas divisórias, para os lápis de cor e canetinhas hidrográficas). 
 

2) Um pote com travas ou caixa organizadora, 15 litros, identificada, contendo: 

 1 caixa de 12 lápis de cor (Jumbo – mais grosso que o comum); 

 1 camiseta usada, tamanho adulto, para atividades com tinta; 

 1 pacote de palitos de picolé (sem cor); 

 1 pacote de prendedores de roupa de madeira; 

 1 pincel chato macio nº 14; 

 1 pincel “diferente”; 

 1 tesoura, sem ponta, de bom corte, de preferência sem muitos detalhes; 

 1 unidade de argila; 

 2 lixas ferro; 

 2 tubos de cola bastão (de boa qualidade); 

 2 tubos de cola líquida (grande e de boa qualidade – 110g); 

 4 pacotes de massinha de modelar (sugestão: SOFT); 

3) Materiais diversos que ficarão em sala de aula serão utilizados com a turma de maneira coletiva (para uso do/a aluno/a): 

 1 bambolê resistente; 

 1 brinquedo (já usado) para doação: boneca, animais (tipo fazendinha), carrinho pequeno, bola, panelinhas... Brinquedos  
recicláveis também são bem-vindos: mouse e teclados de computador, telefones, celulares (sem bateria), fantasias; 

 1 caderno de desenho de 90 folhas, capa dura, para as aulas de Música (pode ser o mesmo do ano anterior); 

 1 cola glitter; 

 1 conjunto de canetas hidrográficas de ponta grossa (12 cores); 

 1 conjunto de giz de cera curto e grosso (12 cores); 

 1 folha de celofane colorida (cor opcional); 

 1 jogo pedagógico adequado para a idade da criança; sugestão: peças grandes e que a criança goste de brincar (sugestões: 

dominó, quebra-cabeça, memória); 

 1 lápis de escrever Jumbo; 

 1 livro de histórias de acordo com a idade da criança; 

 1 pacote de “paninhos de limpeza”; 

 1 pacote de papel colorido criativo; 

 1 pacote de folhas de ofício A4 (para as aulas de Inglês); 

 1 pacote de papel Kraft; 

 1 pote de sorvete identificado com o nome da criança; 

 2 blocos de papel Canson, tamanho A3 (espessura grossa na cor branca); 

 2 canetas de retroprojetor (ponta média, 2.0mm); 

 2 rolos de papel toalha; 

 3 pastas finas, simples, plásticas, de elástico, tamanho A4; 

 10 sacos plásticos grossos com furos; 

 10 botões grandes de roupa 

 Acessórios de cozinha usados (colheres, colher de pau, panela velha e outros); 

 Guarda-chuva/sombrinha; 

 Sacola Literária para os dias de retirada na biblioteca/Projeto Literatura (será explicado na reunião de pais); 

 

 



Materiais/Livros que serão adquiridos diretamente no Colégio: 

 Projeto Autor Presente: O livro será indicado no início do ano letivo. 

 Material do Programa da Escola da Inteligência – Ciranda da Inteligência. Augusto Cury, Camila Cury, Denise Cavalini. São 

Paulo: Escola da Inteligência. 
 

OBSERVAÇÕES: 

1. Se, no início do ano letivo, ainda tivermos restrições relacionadas à Covid-19, enviaremos um comunicado aos responsáveis sobre 
as orientações e combinações necessárias (até mesmo sobre alguns materiais dessa lista). 
2. UNIFORMES E MATERIAIS DEVEM VIR IDENTIFICADOS. 
3. Agenda será entregue ao aluno no primeiro dia de aula. 
4. Os materiais deverão ser entregues à professora no dia da entrevista, para evitar transtornos no primeiro dia de aula. 
Aguardar o contato do Colégio para a entrevista. 

5. As combinações sobre a tinta têmpera serão feitas na reunião de pais. 
 


