
 

 

Lista de material 2022 Infantil 3 

Papel crepom verde, vermelho, azul e amarelo (1 de cada) 

2 pacotes pratinho de papelão de 15cm de diâmetro 
1 caixa de gizão de cera (Acrilex) 
1 caixa de pilot color grosso 12 cores (Compactor) 
1 massa de modelar soft – 500g (Acrilex) 
2 pacotes de colorset – com 24 folhas 
4 folhas de lixas (80/22x27) 
4 folhas de cartolina colorida - vermelho, amarelo, laranja e preto 
3 folhas de cartolina dupla face – marrom, azul claro e verde claro 
2 folhas de papel kraft 
20 folhas de papel 40 quilos para cavalete – 48 cm x 33 cm 
3 folhas de E.V.A – fantasia (são as com características de coração, bolinhas e etc.) 
1 avental plástico (a gosto- para ser usado na aula de artes) 
60 cm de passadeira – tapete individual 
2 colas em bastão lavável (Faber Castell) 
1 rolo de fita aramada – prata ou dourada ref: 22x10  
1 rolo de fita aramada com motivo de natal – ref: td – 115 
1 folha de papel camurça – azul escuro ou grená 
1 marcador de tecido (Faber Castell – ponta média) - preto 
1 aquarela Faber Castell 
1 caderno amarelo pequeno de capa dura (para agenda) - etiquetado 
1 copo plástico – de preferência de cor amarela (etiquetado) 
1 pasta plastificada com elástico ou estilo maleta – amarela 
1 caderno de desenho espiral A4 simples (sem pauta) 
3 tintas guache 250ml – vermelho, amarelo e azul 

2 metros de papel holográfico (cor a gosto) autocolante 
1 fita para empacotamento Scotch (3M) 3777 48mm x 50m 

1 fita dupla face 
1 fita crepe 

1 livro de historinha na faixa etária de 2 a 3 anos 
2 revistas para corte e jornal 

*As marcas citadas foram em função da durabilidade dos produtos, porém você poderá 

optar por outras marcas. 

* Todos os materiais devem estar devidamente etiquetados com o nome do aluno. 
 

Atenção! 

Cada criança usará o seu próprio material, que será guardado em caixas 

individualizadas.  

 

Atenção! 

Enviar para a professora uma muda de roupa dentro de uma sacolinha.  

Por favor, etiquetar. 


