
  

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2022 - EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL III ( 3 anos)  
Material didático - Sistema Uno de Ensino  

01 Caixa de lápis de cor JUMBO LONGO com 12 cores  

01 Camiseta de pintura, manga curta, tamanho G adulto, USADA.  01 

Cola bastão grande  

01 Cola EVA e isopor transparente.  

01 Conjunto de cola colorida 06 cores  

01 Folha de EVA fantasia tamanho cartolina (bolinhas, corações, estrelinhas ou 

listras)  

01 Folha de papel crepom (exceto cor de rosa)  

02 Jogos de canetinha JUMBO Triangular com 12 cores  

01 Kit de tinta guache fantasia gliter 06 cores  

01 Kit de tinta têmpera “PINTURA A DEDO” 06 cores  

01 Lápis de escrever JUMBO  

01 Livro de literatura infantil (Sugestões de autores: Eva Furnari, Tatiana  

Belinky, Ruth Rocha, Ziraldo, Silvia Orthof)  

01 Pote transparente e com tampa para guardar jogo pedagógico  

02 Borrachas “DUST FREE” (pela facilidade em apagar)   

01 Pacote de folhas de papel para scrapbook  

01 Pacote de folhas “ColorSet” 8 cores tamanho A4   

01 Pacote de Massa de EVA (5 cores)  

01 Pasta preta com 10 plásticos 

02 Revistas para recortes com imagens apropriadas para a faixa etária dos 

alunos  

02 Caixas de lenço de papel 

       03 Pacotes de toalhas umedecidas – um deles diariamente na mochila. 

       02 Caixas de massa de modelar com 12 cores SOFT (pela maciez e 

durabilidade)  

    01 Cola brancas BICO FINO, 90gr (grande).  

100 Folhas ofício brancas tamanho A4  

15 Palitos de picolé  

20 Botões coloridos SEM PÉ  

5 Acessórios de plástico (adequadas para idade) para brincar com 

massinha – rolinho, forminhas, espátulas, etc. Agenda do Colégio  

01 Muda de roupa completa (incluindo meias, calcinha/cueca e calçado) – 

deve estar diariamente na mochila  

 

 

MATERIAL DE USO DIÁRIO PESSOAL  

 

         01 Creme dental – diariamente na mochila  

01 Escova dental – diariamente na mochila  

01 Pacote de pano multiuso para pintura  

01 Toalhinha para o lanche – diariamente na lancheira  

 

  

BRINQUEDOS PARA DEIXAR NA ESCOLA  

01 Kit de brinquedos adequado a faixa etária. Sugestão: Kit panelinhas, kit comidinha ou chazinho, kit casinha, carrinhos pequenos, kit animais, kit ferramentas, etc.  

   

JOGOS PEDAGÓGICOS ADEQUADOS À FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA 

(OPTAR POR 1 SUGESTÃO ABAIXO:  

Pinos  mágicos  /  Monta  tudo  /  Lego  peças  médias  /  Formas  geométricas  /  Blocos  lógicos  /  Pequeno  engenheiro/  Lig  –lig   

Obs.: Dê preferência aos jogos em madeira ou plástico, adequados à faixa etária (2à4 anos)  

  

Havendo NECESSIDADE, será solicitada a reposição ou troca de alguns materiais. Serão solicitados, no decorrer do ano, CONFORME NECESSIDADE, materiais para as 

atividades de acordo com o projeto desenvolvido, como, por exemplo, ingredientes para receitas, bem como livros de literatura infantil, de acordo com os projetos 

literários..  

OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NO DIA DA REUNIÃO COM IDENTIFICAÇÃO NA SACOLA 

 
Reunião de pais no dia 21/02/2022, segunda-feira,     

conforme horário abaixo: 

Início: 13h30 - Prédio Concórdia Infantil/              

Rua Lajeado, 911 

 

 

Horário da aula: 

Tarde: 13h15min às 17h55min 


