
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Senhores Pais, esclarecemos que durante o ano letivo de 2023 poderão ser solicitados 
através da agenda ClassApp, alguns materiais para desenvolvimento de atividades 
específicas, para datas comemorativas, aula de artes e culinária. 
 

Os materiais de uso coletivo, ficam disponíveis aos alunos no ano vigente para 
realizações de trabalhos, avaliações, atividades diversas, e deve ser solicitado às 
professoras com no mínimo 3 dias de antecedência. 

• Caixa de tinta guache (6 unidades)  

• Caixa de cola glitter  

• Jogo de canetas hidrográficas ponta grossa 
(12 cores)  

• Caderno de desenho 

• 2 cadernos grandes de brochura 96 fls 

• Camiseta para pintura grande ou avental de 
pintura  

• Mochila com troca de roupa 

• Necessaire com pasta e escova de dentes 
 

MATERIAIS DE USO COLETIVO (Ficam na Escola) 

Dia da entrega 04/01 a 22/01 
(Não colocar nome no material coletivo) 

 

100 folhas de sulfite A3  
01 bloco de creative paper  
05 sacos plásticos tamanho A4 (grosso)  
05 sacos plásticos tamanho A3 (grosso) 
02 folhas de papel Kraft  
04 rolos de papel crepom 
Livro de Leitura – (De acordo com a idade)  
04 envelopes tamanho ofício  
02 metros 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 branco  
02 EVA (1 colorido, 1 estampado) 
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 pacote de algodão bolinha  
01 revista para recorte  
02 caixas de massinha de modelar  
01 pote com tampa (tipo margarina) para 
guardar massinha 

• Estojo  

• Caixa de lápis de cor com 12 cores.  

• Caixa de giz de cera   

• 02 tubos de cola líquida 110g/1kg  

• 01 tubo de cola bastão  

• Tesoura sem ponta  

• Apontador com reservatório  

• Lápis preto n°2  

• Borracha branca  

• Pasta polionda com elástico  

MATERIAIS DE USO DIÁRIO 
(Todo o material deverá estar com o nome da criança) 

LISTA DE MATERIAL 2023 
INFANTIL  


