
 

LISTA DE MATERIAIS - 2 0 2 2  

Educação Infantil – Infantil 2 

Os materiais deverão ser entregues no Colégio dia 03/02/2022 das 13h15min às 17h15min. 

Especificação do material Quantidade 

Balões nº 7 50 

Bloco de papel branco A3 para desenho (folha grossa) 2 

Bloco de papel colorido criativo A3 (folha grossa) 1 

Fita bebê 3 metros 

Folha EVA com brilho 1 

Folha EVA liso - cor preta 2 

Pacote de lantejoula nº 10 1 

Pacote de palito de picolé 1 

Pacote de papel colorido criativo A4 1 

Papel branco A4 200 folhas 

Os materiais abaixo relacionados devem ser identificados com o nome da criança 

Boneca (meninas) 1 

Brinquedo de areia 1 

Caixa de giz de cera (curto) 1 

Caixa de lápis de cor (12 cores) 1 

Caixa de lenço de papel 1 

Camisetão usado manga curta 1 

Carrinho grande (meninos) 1 

Copo plástico ou garrafinha 2 

(1 água /1 suco) 

Estojo de caneta hidrográfica ponta grossa (6 cores)  1 

Foto da criança 10x15 (recente e sozinha) 1 

Jogo pedagógico de acordo com a faixa etária 1 

Livro de l iteratura infantil adequado a faixa etária 1 

Pacote de lenço umedecido 2 

Pasta com elástico 1 

Pincel com cerdas chatas nº 18 (cabo longo) 1 

Pote de massa de modelar tipo Soft (500g) 1 

Pote de tinta guache (250ml)   1 

Tubo de cola branca 90g 1 

 

Para alunos matriculados no período integral: 

Especificação do Material Quantidade 

Bloco de papel branco A3 para desenho (folha grossa) 1 

Brinquedo que a criança goste 1 

Jogo pedagógico de acordo com a faixa etária 1 

Pote de massa de modelar 150g (tipo soft) 2 

Travesseiro, lençol, fronha e manta ou cobertor com o  nome da criança 1 

Materiais de uso pessoal diário: escova de dente, creme dental, pente ou escova de cabelo, prendedor de 

cabelos (meninas), uniforme para possível troca e caixa de lenço de papel. 

1 

 
  
 Observações:  

 Os materiais adquiridos no ano letivo de 2021, que estiverem em bom estado de conservação, poderão ser utilizados no ano 
de 2022. 

 Os brinquedos e jogos pedagógicos que estiverem em bom estado serão devolvidos no final do ano. 

 

 


