
     

LISTA DE MATERIAL 2022 
 

INFANTIL 3 ANOS 

I N Í C I O  D A S  A U L A S :  

18/01/2022 
 

 

• LIVROS LITERÁRIOS 

 
 Serão solicitados posteriormente. 
 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL PARA SER ENTREGUE À PROFESSORA E MATERIAL 

INDIVIDUAL PARA ATIVIDADE DE ARTE / BILÍNGUE 

 

 03 folhas de papel carmem; 
 03 folhas de cartolina cores; 
 05 folhas de papel cartão cores; 
 01 folha de papel cartão laminado; 
 01 rolo de papel crepom; 
 01 caixa de giz de cera 12 cores; 
 01 kit de tinta aquarela 12 cores; 
 02 tinta guache 250 ml (01 branca e 1 preta); 
 01 pacote de balão colorido; 
 01 lupa simples; 
 01 pacote de prendedor em madeira; 
 03 placas de EVA coloridas; 
 01 pacote de papel vergê 180 gramas; 
 01 bloco criativo colorido A4 - 8 cores – 32 folhas (325x235mm); 
 04 jogos de massa p/ modelar sem aroma –12 cores; 
 02 caixas de lápis de cor jumbo – 12 cores; 
 01 apontador jumbo; 
 01 caixa de gizão de cera grande reforçado – 12 cores; 
 01 jogo de canetas hidrográficas ponta grossa – 12 cores; 
 01 tubo de cola branca – 250 ml; 
 01 lixa de construção; 
 01 pacote de palito de picolé quadrado 100x1; 
 01 pacote de penas coloridas; 
 01 pasta plástica transparente com elástico 2cm vermelha; 
 01 pastas catálogo com 50 plásticos grossos 0,12 mm; 
 03 pastas plásticas finas transparentes, com elástico (pode reaproveitar) vermelha; 
 01 pincel chato nº 16; 
 01 pincel batedor de espuma nº 6 ou nº 8; 
 01 tela pequena para pintura - 30x30; 
 02 revistas para recorte (Crescer, Globo Rural, Saúde, NatGeo, Galileu, etc.); 
 01 camiseta branca, usada, com manga curta (Tamanho P adulto); 
 01 brinquedo pedagógico novo, de plástico ou madeira (Jogos de encaixe, formas geométricas). 
Evitar brinquedos com peças pequenas (de acordo com a idade). 
 
 
 



     

IMPORTANTE 

 

 Entrega do material dia 14/01/2022 no turno em que o aluno estuda: 

 Matutino: 7h30 às 11h30; 

 Vespertino: 13h30 às 17h30. 

 18 a 21/01 – Semana de adaptação horário especial da saída dos alunos: 

 

 

Goiânia, 18 de outubro de 2021 

 

Tânia Calazans da Silva 

Diretora Geral 


