
 

 

 

➢ Os alunos novatos deverão adquirir todos os materiais da lista. 

➢ Os alunos não novatos deverão adquirir somente os materiais em amarelo. 

 
MATERIAL DE USO PESSOAL E HIGIENE 

01 blusa de malha etiquetada (tamanho adulto) 

01 copo plástico etiquetado 

02 caixas de lenço de papel 

01 escova de dente apropriada para faixa etária 

01 creme dental sem flúor 

 

MATERIAL PARA ARTESANATO 

01 caixa de lápis de cor grosso e triangular 

01 caixa de giz de cera (grosso) 

02 rolos de papel toalha 

01 revista velha 

01 lixa grossa 

01 argila para manipular 

01 metro de algodão cru 

01 tubo de cola colorida 

01 tubo de cola glitter 

02 jogos de pincel atômico (12 cores) 

01 pote de tinta Guache Acrilex 250 ml (verde) 

03 caixas de massa de modelar a base de amido (12 cores) 

01 pincel para pintura n° 16 

01 rolo de durex colorido 

01 caixa de giz colorido (para quadro negro) 

02 refis de cola quente (fino) 

01 pote plástico transparente para armazenar a massinha 

01 pacote de prendedor de plástico colorido  

01 conta gotas 

01 folha de papel celofane transparente  

01 metro de plástico transparente  

 

PAPÉIS E CADERNOS 

01 caderno de desenho (96 folhas) 

100 folhas de duplo ofício (60 quilos – A3 297mm x 420mm) 

03 envelopes pardos (ofício)  

50 folhas de papel Canson (A3) 

02 cartolinas (cores claras) 

01 metro de papel contact transparente 

02 metros de papel pardo 

01 pasta de plástico azul – grossa e etiquetada 

01 pacote de folha A4 (colorido: verde, azul ou amarela) 

02 pacotes de papel Color Set A4 

02 folhas de papel fantasia coloridas ( cor clara) 

 

MATERIAL LÚDICO 

01 carrinho de plástico, madeira ou metal, à sua escolha. 

01 bola cravo ou 1 kit de bolinhas de ping – pong ou 1 kit de bolinha de tênis. 

 

MATERIAL PARA LEITURA 

As orientações sobre a Ciranda da Leitura serão realizadas no início do ano letivo de 2021.                                

Início das aulas: 02 de fevereiro de 2021 

Orientações importantes: 

1- Os horários de chegada e saída serão disponibilizados antes do início das aulas nos canais de comunicação do 

Colégio (Agenda Digital IsCool App e Site). 

2- Os materiais serão entregues no período de 02/02/21 a 05/02/2021 se retornarmos com aula presencial. 

LISTA DE MATERIAIS -  2021 

NÍVEL III (3 anos) – EDUCAÇÃO INFANTIL 


