
  

 

 
 
 

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2023 
INFANTIL 4 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Avisos importantes. 
 
1. Ao longo do ano letivo, as famílias serão informadas sobre os títulos de livros literários 
adotados. 
2. Os materiais devem vir etiquetados com o nome da criança. Assim como cada  peça do 
uniforme, mochila e lancheira.  

 

MATERIAL ESCOLAR 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Pasta plástica transparente com elástico 01 

Caixa organizadora (335mm x255 x 180mm) 01 

Rolo de durex largo 01 

Rolo de fita crepe larga 01 

Rolo de durex vegetal 01 

Rolo de durex colorido 01 

Rolo de fita, dupla face(12mmx30mm) 01 

Tubos de cola bastão grande 03 

Tubos de cola líquida (90g) 02 

Caixa de cola colorida (6 cores) 01 

Lápis preto 05 

Borracha 03 

Apontador com depósito 01 

Caixa de big  giz de cera (12 cores) 01 

Caixa de lápis de cor (24 cores) 01 

Rolinho de espuma para pintura (4cm, cabo longo) 01 

Pincel chato  (Tamanho24) 01 

Rolo de fita de cetim (larga, qualquer cor) 01 

Potes de massa de modelar – 500gr 02 

Estojo de caneta hidrocor – ponta grossa 01 

Caneta preta permanente (Para retroprojetor) 01 

Tesoura sem ponta (Cabo preto) 01 

Folhas de transparência  A 4 04 

Blocos de papel Canson A 4 02 

Bloco criativo (325 mm x 235mm) 01 

Rolo de barbante (n° 8, qualquer cor) 01 

Rolos de papel crepom colorido 02 

Bloco de papel criativo 01 

Folhas de papel Carmin (cores variadas) 05 

Metro de papel Contact (Transparente) 01 

Folhas de papel celofane (cores diversas) 02 

Folhas de papel sulfite (Branco) 200 

Potes de tinta acrílica (250g, cores diversas) 02 

Rolo de fita papel tartan (25mm x 50m) 01 

Paleta de aquarela 01 

Pacote de palitos de sorvete colorido (100 unidades, ponta 01 

Pedaço de retalho de tecido estampado (60 cm x 1m)  01 



  

 

Botões grandes (coloridos) 20 

Pacote de areia cinética  01 

Pacotes com bolinhas em gel (coloridas) 02 

Kit de brinquedo para areia 01 

Livro infantil para ficar na biblioteca da sala 01 

Jogo educativo adequadoà faixa etária 01 

Revistas 02 

Estojo grande com divisórias 01 

 

MATERIAIS DE ARTE 

Pincel chato  (Tamanho24) 01 

Potes de tinta guache (250g, cores diversas) 02 

Tela 20x30 01 

Argila escolar 01 kg 

Envelopes kraft 37x47 02 

Pacote de biscuit (qualquer cor) 02 

Resma de sulfite A4 01 
 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO – PARA USO PESSOAL 

Caixa de lenço de papel 02 

Pacotes de lenço umedecido 02 

Camiseta (Tamanho P Adulto para pintura) 01 

Garrafa para água 01 

Repelente Infantil 01 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


