
 

 

 

Lista de Material Escolar – 2022 

Educação Infantil 

 

Materiais para uso diário: 
Todo o material deverá estar com nome da criança 

 
01 estojo 

01 caixa de lápis de cor com 12 cores. 

01 caixa de giz de cera (Sugestão: CURTON) 

01 tubo de cola líquida 90g 

01 tubo de cola bastão 

01 tesoura sem ponta 

01 apontador com reservatório 

01 lápis preto n°2 

01 borracha branca 

01 pasta polionda com elástico  

01 caixa de tinta guache (6 unidades) 

01 caixa de cola glitter 

01 jogo de canetas hidrográficas ponta 
grossa (12 cores)  
01 caderno de desenho 

01 camiseta para pintura grande ou avental de pintura 
01 tela 20x30 (Deverá ficar em casa e enviar somente 

quando solicitado) 
01 pincel tigre n°16 

01 pincel tigre nº 8 

01 mochila (com 1 troca de roupa dentro) 

01 necessaire (com escova de dente, creme dental e 

uma toalha pequena)  

 
OBS: O material deverá ser reposto sempre que 

necessário. 

 

Materiais de uso coletivo 
      Não colocar nome no material coletivo 

 
100 folhas de sulfite A3  

1 01 bloco de creative paper 

05 sacos plásticos tamanho A4 (grosso) 
05 sacos plásticos tamanho A3 (grosso) 
02 folhas de papel Kraft 
02 rolos de papel crepom 
01 Livro de Leitura – (De acordo com a idade) 
04 envelopes tamanho ofício 
01 metro de TNT 
02 pacotes de bexigas (para jogos e trabalhos) 
10 pratinhos de papel nº3 (18 cm) 
01 rolinho de fita cetim 
01 pacote de palito de sorvete 
01 pacote de forminha de doce 

01 Cd (velho/usado) 
03 refis de cola quente grossa 
01 rolo de barbante colorido 
01 pacote de prendedor de madeira 
01 caixa de cotonete (para atividades de pintura) 
01 folha de lixa grossa 
01 pacote de penas coloridas 
01 caneta permanente preta 
01 tela 15x20 (Enviar somente quando solicitado) 
01 pacote de algodão bolinha 
01 revista para recorte 
02 caixas de massinha de modelar 
01 pote com tampa (tipo margarina) para guardar 
massinha 

OBS: Durante o ano letivo de 2022 poderão ser  solicitados alguns materiais para 
desenvolvimento de  atividades específicas, para datas comemorativas, aula de artes e 
culinária.  
 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA ESCOLA A PARTIR DO DIA 10/01/2022 

 


