
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2022 -
INFANTIL II

01 estojo simples com quatro (4) divisórias (de, no máximo, 6 cm de altura);
01 lápis grafite triangular JUMBO;
01 apontador simples com depósito, para os lápis JUMBO;
01 borracha branca macia;
01 caixa de lápis de cor, formato triangular JUMBO, com 12 cores;
01 estojo de caneta hidrográfica JUMBO, com 12 cores;
01 caixa de giz de cera curto, com 12 cores;
06 tubos de cola branca - 35g (Projetos pedagógico, Arte e Bilíngue);
01 tesoura com o nome gravado e ponta arredondada – (atenção às crianças canhotas)
01 pasta de plástico vermelha, tamanho ofício, com elástico;
01 pasta de plástico incolor, tamanho ofício, com elástico para biblioteca - pode ser a mesma
usada no ano passado;
01 bloco criativo, colorido, tamanho A4- 120g/m², com 32 folhas;
03 pacotes de papel sulfite, tamanho A4- 120g/m², com 50 folhas (Projetos pedagógicos, Arte e
Bilíngue);
04 folhas adesivas, brancas, tamanho A4.
02 bandejas plásticas retangulares, tamanho 34,9X 28,9X 7,5, de 5,5l;
01 pote de plástico, com tampa de rosca, de aproximadamente 400 ml (para guardar a massinha de
modelar).
01 espelho de bolsa simples de aproximadamente 6 cm;
01 gibi com tema infantil;
04 livrinhos simples com desenho para colorir, tamanho A4;
01 tubo de bolinha de sabão;
01 pote de kimeleka, Art Kids, 180g;
02 caixas de massinha de modelar SOFT, com 12 cores (Projetos pedagógico, Arte e Bilíngue);
01 balde de areia, com pá, resistente e simples;
01 bola de plástico, leve, simples, tamanho das de futebol - escrever o nome da criança com
caneta permanente;
01 lixa d’água nº100, cor preta e sem nome;
05 sacos plásticos, fecho hermético, tamanho 20 x 28 cm e SEM NOME;
05 sacos plásticos, fecho hermético, tamanho 17 x 24 cm e sem nome;
05 sacos plásticos, fecho hermético, tamanho 12 x 17 cm e sem
nome;
25 sacos plásticos grossos, tamanho ofício e SEM NOME (preferencialmente, sem furos);
02 sacos plásticos grossos, tamanho a3 e SEM NOME (preferencialmente sem furos);
10 botões coloridos pequenos;
10 botões coloridos médios;
10 botões coloridos gigantes;
01 m de fecho de contato branco (velcro), de 16mm, adesivo;
03 pacotes de bolinhas de gel, coloridas, que crescem na água;
01 pacote de lantejoula, tamanho gigante;
50 palitos de sorvete coloridos (Projetos pedagógico, Arte e Bilíngue);
01 pacote de bexigas nº 7(Projetos pedagógicos, Arte, Ed. Física e Bilíngue);
01 pacote de forminha para doce com 100 unidades.
01 rolo de papel crepom (cor escura);
02 caixas de pizza  redonda, 30 cm  de diâmetro (Projetos pedagógicos e Arte).
01 caixa plástica (tamanho caixa de sapato) com tampa, 5,5l, contendo:

● 01 estojo de tinta tempera guache tampa com pincel, de 6 cores (18ml);



● 01 estojo de aquarela;
● 01 estojo de pintura a dedo, com 6 cores (30ml);
● 02 tubos de cola glitter de cores variadas;
● 01 pincel nº12, chato;
● 01 kit de giz para azulejo com 6 cores (risca e sai);
● 01 conta-gotas de plástico;
● 50 prendedores de roupa de madeira;
● 15 bolinhas de algodão (Projetos pedagógicos e Bilíngue);
● 15 cotonetes;
● 01 camiseta usada, com nome, dois (2) números maiores que o da criança, que servirá como

avental, para as aulas de Artes;
● 01 pote de plástico, sem tampa, de aproximadamente 200 ml;
● 01 pano multiuso (para uso pedagógico).

Material de Arte:

1 rolo de papel crepom - cores: azul claro / marrom / preto
1 cartolina laminada - cor variada
1 potinho de tinta nanquim preta
1 corante alimentício líquido - 10 ml (cores: vermelho / amarelo / azul)
1 conjunto de 6 unidades de marcadores permanentes coloridos
4 varetas de pipa de madeira natural
6 palitos de sorvete ponta arredondada - madeira natural
1 pacote de forminha de cupcake - cores variadas
1 potinho de lantejoula - 15 mm
2 pares de olhos móveis nº10
2 pares de olhos móveis nº15
10 pratinhos de papelão natural - medida 20 cm de diâmetro
5 limpadores de cachimbo para artesanato - cores variadas
5 pompons sintéticos para artesanato - 2,0 cm - cores variadas
1 rolo de espuma para pintura - tamanho 10 cm
1 rolo de fita metalóide - largura 2,0cm - cor variada

OBS: Os materiais para as aulas de Arte deverão ser entregues em uma sacola ou caixa.

Material Programa Bilíngue:

Livros:
-American Super Safari 3 – Student´s Book with dvd-rom ISBN 9781107482173
-American Super Safari 3 – Workbook ISBN 9781107482197
Autor: Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones
Editora: Cambridge
01 Caderno de desenho A4, 150g/m2 - 50 folhas (ou similar)

Todo material acima descrito deverá ser entregue para a professora no  dia 20/01/2022.

A mochila usada diariamente deverá ter espaço suficiente para manter a minipasta, uma troca de
roupa completa, um calçado, um pacote de toalha umedecida, uma lancheira e uma garrafa de água.

Na lancheira deverá ter:
- 01 toalha de mão com o nome;
- 01 garfo infantil;
- 01 colher infantil;

Observação: Livros literários e alguns materiais pedagógicos poderão ser solicitados durante o ano
letivo.  
A família deverá ficar atenta à reposição do material de uso pessoal.




