
 

     

    
 

LISTA DE MATERIAIS – INFANTIL III - 2021 
 
1 caixa de camisa encapada e identificada 
1 caixa de gizão de cera jumbo (12 cores) 
1 caixa de lápis de cor gigante modelo triangular (12 cores) com apontador adequado 
3 lápis pretos Jumbo modelo triangular 
2 borrachas brancas macias 
1 jogo de caneta hidrográfica 06 cores Jumbo 
2 tubos de cola líquida 90 g 
1 tesoura escolar sem ponta 
1 caixa de tinta guache grande (12 cores) 
1 pincel nº 16 (achatado) 
1 estojo escolar com zíper com duas repartições 
2 pacotes de lantejoulas gigante (coloridas) 
2 pacotes de gliter colorido 
3 potes de massa de modelar – 150 g (cores variadas) 
1 pasta de plástico fina com elástico (transparente)  
1 fita crepe 
1 fita larga sela caixa  
1 pacote de papel criativo dobradura 120g 210x297mm 
100 folhas de papel sulfite A4 (cor branca) 
100 folhas de papel sulfite A4 colorido 
2 folhas de color set (preto e decorada) 
1 folhas de papel cartão vermelho 
3 folhas de papel crepom (azul, amarelo e vermelho) 
3 folhas de EVA de espessura fina lisas ( 1 cor de pele, 3 preto e 2 branco) tamanho 40 x 60 cm 
1 folhas de EVA de espessura fina com gliter tamanho 40 x 60 cm 
2 pacotes de papel canson A4 (branca e bege) 
10 pratinhos de papelão pequeno 
2 caixas de lenços de papel 
2 pacotes de lenços umedecidos 
1 caixa de palito de dente 
1 conta gotas 
20 botões grandes coloridos 
3 fotos 3x4 do aluno 
1 avental para as aulas de Arte 
50 cm de contact transparente 
4 envelopes A4 branco 
4 envelopes A3 branco 
1 garrafinha de água com identificação 
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 USO DE MÁSCARA OBRIGATÓRIO E TRAZER, NA MOCHILA, DENTRO DE UM SAQUINHO PLÁSTICO, MAIS 2(DUAS) 
MÁSCARAS RESERVA. 

 Todos os materiais deverão ser entregues identificados; 

 Cada aluno (a) deverá trazer seus materiais diários em mochila com identificação. 

 A lancheira e a garrafinha de água são de uso diário e deverão ser identificadas. 

 Os alunos deverão vir à aula diariamente uniformizados com camiseta, calça ou bermuda, agasalho do uniforme (quando 
necessário) e tênis. 

 

Educação Infantil - Ensino Fundamental  
Rua Fabiano Porto, 85  -  Espírito Santo do Pinhal / SP   
CEP: 13990-000  (19)3661-9444   www.redesagrado.com   

ATENÇÃO:  
Entrega dos materiais: 

 Dia 25/01/21, das 8h às 16h 
 Reunião de Pais on line: 

 Dia 25/01/21, às 19h 
Data de início das aulas: 

 Dia 27/01/21 
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EI – Vol. 1 
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