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EDUCAÇÃO INFANTIL I – FASE I  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                MATERIAL INDIVIDUAL 
 

 MATERIAL DE USO COLETIVO 

Descrição do material Qt.           Descrição do material Qt. 

Massa de modelar à base de amido - 12 cores (grande) 05  Folha de papel dupla face - amarela 04 

Camiseta para pintura (usada, tamanho adulto)     01  Placas de E.V.A. lisa amarela 03 

Tinta guache 12 cores 02  Placas de E.V.A. estampada ou glitter 03 

Conjunto de canetas hidrocolor ponta grossa 12 cores 1 cx 01  Placas de E.V.A. plush amarelo 03 

Caixa de giz de cera-12 cores (grosso) 02  Botões grandes  -  (variados) 10 

Caixa de lápis de cor 12 cores (grosso) com apontador  01  Papel crepom  verde 01 

Pasta maleta pequena 01 Papel crepom  amarelo 01 

Pacotes de palitos de picolé  ( colorido) 03  Folha de papel cortiça 01 

Tubo de cola branca – líquida  90 g 04  Lixa d’ água fina 01 

Cola em bastão 02 Bastões de cola silicone fina 10 

Rolo de espuma pequeno 01  Bastões de cola silicone grossa 10 

Pincel nº 16    01 Folha de papel laminado 01 

Caneca ou copo para suco ou água 01   

Prendedor de roupas 1 dúzia 01  

 

Papel sulfite 1 resma 01  

Pote ou pacote de lantejoula - GRANDE 01  

Brinquedo para a areia 01  

Cola colorida  GLITTER         03  

Envelopes de papel -  grande ( tamanho folha ofício)     04 

. Algodão pacote ( bolinhas ) 01   

Lenços umedecidos 04   

TNT  2 metros azul claro  / verde 02  

 

TNT  2 metros amarelo / vermelho 02 

TNT  2 metros estampado 02 

Jogo pedagógico conforme faixa etária 01 

Livro de história / infantil/capa dura 01 

  

                      UMA BOLSA COM MATERIAL DE HIGIENE    

Toalha higiênica com nome A toalhinha do lanche vai 
para casa todos os dias e 
deve voltar limpa no dia 
seguinte. A escova de 
dente deve ser trocada a 
cada 2 meses. 

   

Escova de dente com estojo protetor    

Uma troca de roupa, com peças do 
uniforme, com nome do aluno marcado. 

 
 

 

Creme dental    

Toalhinha para mesa com nome  (lanche)    

                    MATERIAL DE RECREAÇÃO AQUÁTICA 
Trazer os materiais para a piscina em sacola apropriada: maiô ou sunga, 
chinelo, boia de braço, toalha e escova de cabelo. 

   

 
 

 

OBS:  - Obrigatório -  Todos os itens do material individual 
precisam ser devidamente identificados com nome e sobrenome. 
                 - O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto 
sempre que terminar. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL I – FASE II  
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                MATERIAL INDIVIDUAL  MATERIAL DE USO COLETIVO 

Descrição do material Qt.  Descrição do material Qt. 

Tinta guache 12 cores 02  Folha de papel dupla face azul 02 

Camiseta para pintura (usada, tamanho adulto) 01  Placas de E.V. A. plush azul 04 

Caixa de giz de cera-12 cores (grosso)  01  Placas de E.V. A. lisa azul 
Placa de E.V.A estampado ou glitter 

04 
03 Caixa de canetas hidrocor grande com 12 cores – grossa 

Lápis preto triangular Jumbro com apontador 

01 
02 Bastões de cola fina 

Bastões de cola grossa 

10 
10 Lápis de cor – 12 cores – com apontador 02 

Estojo para lápis 01 Botões grandes – cores variadas 10 

Pincel nº 16 01  Papel dobradura – cores variadas 02 

Pincel nº. 10 01 Papel Crepom – cores variadas 02 

Mini rolo para pintura de espuma 01  Lixa d’água fina   01 

Tubo de cola branca 90 g 03  Papel laminado 02 

Brinquedo para a areia 01    

Tesoura sem ponta 01    

TNT  verde /  amarelo – 2 metros 02    

TNT vermelho /  rosa – 2 metros 02  
 

 

TNT estampado – 2 metros 02 

Pote ou pacote de lantejoula - grande 01  

OBS:  - Obrigatório - Todos os itens do material individual 
precisam ser devidamente identificados com nome e sobrenome. 
                 - O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto 
sempre que terminar. 

 

Lenço umedecido    02  

Cola glitter (unidade)    02  

Jogo pedagógico    01  

Papel sulfite 1 resma    01  

Pacotes de palitos de picolé coloridos    02 

Envelopes de papel -  grande ( tamanho folha ofício)    04 

Massa de modelar    05 

Caneca ou copo para água e ou suco    01 

Caixa de fósforo ( GRANDE)    01 

                 UMA BOLSA COM MATERIAL DE HIGIENE    

Toalha higiênica com nome 

A toalhinha do lanche vai 
para casa todos os dias e 
deve voltar limpa no dia 
seguinte. A escova de dente 
deve ser trocada a cada 2 
meses. 

   

Escova de dente com estojo de proteção    

Uma troca de roupa, com peças do 
uniforme, com nome do aluno marcado. 

 
 

 

Lenço umedecido    

Pente ou escova de cabelo    

Creme dental    

Toalhinha para mesa com nome (lanche)    

                       MATERIAL DE RECREAÇÃO AQUÁTICA 
Em uma sacola apropriada: maiô ou sunga, chinelo, toalha, boia de braço 
e escova de cabelo. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                MATERIAL INDIVIDUAL  MATERIAL DE USO COLETIVO 

Descrição do material Qt.  Descrição do material Qt. 

Lápis preto 05  Bastão de cola de silicone fino (transparente) 10 

Borracha  simples  03  Papel cartão – cores variadas 03 

Massa de modelar à base de amido 12 cores (grande) 06  Papel crepom – cores variadas   03 

Caixa de lápis de cor 12 cores (grosso)  02  Folha de papel dupla face verde  03 

Caixa de giz de cera- 12 cores (grosso) 02  Placas de E.V. A. – liso verde  05 

Caneta hidrocor - 12 cores (ponta grossa) 02 Placas de E.V. A. – liso branco 05 

Tinta guache 12 cores 02  Placas de E.V. A. – estampado ou glitter 06 

Apontador 01  Botões GRANDES sortidos 20 

TNT  2 m branco /  azul claro 02 Bastões de cola grossa - silicone 10 

TNT  2 m estampado 02   

TNT  2 m laranja/ rosa 02  

OBS:  - Obrigatório - Todos os itens do material individual 
precisam ser devidamente identificados com nome e sobrenome. 
                 - O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto 
sempre que terminar. 
                  

1 caneca ou copo para água e ou suco 01  

Tesoura de ponta arredondada 01 

Estojo para guardar os lápis 01  

Cola colorida 01  

Cola glitter 01  

Envelope de papel reciclado A4 04  

Papel Sulfite 1 resma 01  

Tubo de cola branca 90 g 02  

1 jogo pedagógico (escolha dos pais) 01 

Pasta maleta  A 3 01  

 Pasta catálogo  100 plásticos 01 

Pote ou pacote de lantejoula  grande 02  

Pacotes de palitos de picolé – coloridos      02  

Pincel nº 14      01 

Pincel nº 10      01 

                 UMA BOLSA COM MATERIAL DE HIGIENE    

Toalha higiênica com nome 
A toalhinha do lanche vai 
para casa todos os dias e 
deve voltar limpa no dia 
seguinte. A escova de dente 
deve ser trocada a cada 2 
meses. 

   

Escova de dente com estojo de proteção     

Uma troca de roupa, com peças do 
uniforme, com nome do aluno marcado. 

 
 

 

Pente ou escova de cabelo    

Creme dental    

Toalhinha para mesa com nome (lanche)    

                       MATERIAL DE RECREAÇÃO AQUÁTICA 
Em uma sacola apropriada: maiô ou sunga, chinelo, toalha, boia de braço e 
escova de cabelo. 

   

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Lista de Material para 2018 
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL III 
 

                               MATERIAL INDIVIDUAL                               MATERIAL DE USO COLETIVO  

       Descrição do material Qt.       Descrição do material Qt. 

Lápis preto 03  Bastão de cola de silicone fina (transparente) 06 

Borracha  SIMPLES 02  Rolo de barbante - pequeno 01 

Apontador com depósito 01  Folha de papel dupla face rosa 03 

Massa de modelar à base de amido 12 cores (grande) 03  Papel cartão – cores variadas 02 

Tinta guache - 12 cores 01  Botões  grandes (variados) 20 

Caixa de giz de cera-12 cores (grosso) 01  Placas de E.V. A. plush vermelho 03 

Tesoura de ponta arredondada 01  Placas de E.V. A. lisa branca 03 

Tubo de cola branca 90 g 03  Placas de E.V. A. estampada, listrada ou glitter 03 

Estojo para guardar os lápis 01   

Caneta Hidrocor 12 cores (ponta grossa) 01  

Pincel  nº 14 01  

Lápis de cor 1 cx 12 cores 01 

TNT   verde /   amarelo 2 metros 02  

TNT  azul   /   rosa   2 metros 02  

TNT 2 m estampado  2 metros 02 

Caderno brochura pequeno 98 fls 01  

Pasta Maleta A3 01  

Revistas usadas para recortes 03  

Papel Sulfite  1 resma 01  

Pote ou pacote de lantejoula 01  

Pasta catálogo  ( 50 folhas) 01  

Jogo Pedagógico ( de acordo com a faixa etária) 01 

Copo ou caneca para tomar suco ou água. 01 

Pacotes de palitos de picolé – coloridos 01 

                 MATERIAL DE RECREAÇÃO AQUÁTICA  

Em uma sacola apropriada: maiô ou sunga, touca, chinelo, toalha, 
boia de braço e escova de cabelo. 

               UMA BOLSA COM MATERIAL DE HIGIENE  

Escova de dente com estojo de proteção A toalhinha do lanche 
vai para casa todos os 
dias e deve voltar 
limpa no dia seguinte. 
A escova de dente 
deve ser trocada a 
cada 2 meses. 

Creme dental 

Toalhinha para mesa com nome (lanche) 

Toalha higiênica com nome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS:  - Obrigatório - Todos os itens do material individual 
precisam ser devidamente identificados com nome e 
sobrenome. 
                 - O material de uso pessoal do aluno deverá ser 
reposto sempre que terminar. 
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BERÇÁRIO DE 1 ATÉ 2 ANOS 

 

 
 
 

Descrição do material 
INDIVIDUAL 

Qt.           Descrição do material 
COLETIVO 

Qt. 

Papel sulfite  100fls  
Placa de EVA plush colorido 02 

Brinquedo para a areia 01  

Algodão pacote ( bolinhas) 01  Botões GRANDES (cores variadas) 10 

Lenços umedecidos 02  Papel Crepom –  1 azul  1 verde 02 

Caixa de giz de cera – Meu 1º Giz 02 Placa de EVA azul / vermelho 02 

Caixa de lápis de cor 12 cores (grosso)  com apontador 02 Papel dupla face cores variadas 02 

Caderno de desenho 50 folhas 01 Papel cartão cores variadas 02 

Rolo de pintura espuma pequeno 01   

Camiseta para pintura (usada, tamanho adulto) 01   

Pasta catálogo com 100 folhas de plástico     01   

    

                      UMA BOLSA COM MATERIAL DE HIGIENE    

Toalha higiênica com nome  
A toalha de banho e 
do lanche vai para 
casa todos os dias e 
deve voltar limpa no 
dia seguinte. 
 A escova de dente 
deve ser trocada a 
cada 2 meses. 
Trazer um rolo de 
saco plástico ( 1 k) 
para a roupa suja. 

   

Escova de dente com estojo protetor    

Uma troca de roupa, com peças do 
uniforme, com nome do aluno marcado. 

 
 

 

Creme dental    

Toalhinha para mesa com nome  (lanche)  

 

 

Toalha de banho   

Travesseiro e manta  – trazer somente se 
desejarem que o ( a ) filho( a)  durma. 

Fraldas / creme assadura 

Mamadeira de leite/suco/água 

Pente ou escova para o cabelo 

OBS:  - Obrigatório -  Todos os itens do material individual 
precisam ser devidamente identificados com nome e sobrenome. 
                 - O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto 
sempre que terminar. 

 


