
LISTA DE MATERIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

 
 
 
 

Uso individual (Identificar com o nome do aluno) 

INFANTIL II INFANTIL III INFANTIL IV INFANTIL V 

01 caixa de sapato encapada na 
cor verde 

01 caixa de sapato encapada na 
cor amarela 

01 caixa de sapato encapada na 
cor vermelha 

01 caixa de sapato encapada na 
cor azul  

01 camiseta grande (adulto) ou 
avental para pintura  

01 camiseta grande (adulto) ou 
avental para pintura 

01 camiseta grande (adulto) ou 
avental para pintura 

01 camiseta grande (adulto) ou 
avental para pintura 

01 necessaire contendo: 01 
escova de dente (que deverá ser 
trocada a cada 02 meses), 01 
toalha com nome, 01 creme 
dental, protetor solar e 
repelente. 

01 necessaire contendo: 01 
escova de dente (que deverá ser 
trocada a cada 02 meses), 01 
toalha com nome, 01 creme 
dental, protetor solar e 
repelente. 

01 necessaire contendo: 01 
escova de dente (que deverá ser 
trocada a cada 02 meses), 01 
toalha com nome, 01 creme 
dental, protetor solar e 
repelente. 

01 necessaire contendo: 01 
escova de dente (que deverá ser 
trocada a cada 02 meses), 01 
toalha com nome, 01 creme 
dental, protetor solar e 
repelente. 

01 livro infantil (capa dura) 01 pasta com 100 plásticos 01 pasta com 100 plásticos  01 pasta com 100 plásticos  

01 travesseiro pequeno  01 livro infantil (capa dura)  01 livro infantil (capa dura)  01 livro infantil (capa dura)  

01 caixa de lápis de cor 02 caixas de lápis de cor 01 caderno de cartografia de 48 
folhas 

02 caixas de lápis de cor 

01 caixa de giz de cera 01 caixa de giz de cera 01 jogo de canetinhas 
hidrográficas 

01 caixa de giz de cera 

01 revista velha 05 lápis pretos 02 caixas de lápis de cor 01 jogo de canetinhas 
hidrográficas 

01 tela 20x30 01 apontador 01 caixa de giz de cera 05 lápis pretos 

01 guardanapo de pano ou 
toalhinha para uso diário no 
lanche 

01 pasta com elástico na cor 
amarela 

05 lápis pretos 01 apontador 

01 garrafa para beber água 
(squeeze) – uso diário 

01 tesoura sem ponta  01 apontador 01 pasta com elástico na cor azul 

Lenços umedecidos e fraldas 
descartáveis – uso diário 

01 tela para pintura 20x30 01 pasta com elástico na cor 
vermelha 

01 tesoura sem ponta  

 01 revista velha 01 tesoura sem ponta  01 tela para pintura 20x30 

 01 guardanapo de pano ou 
toalhinha para uso diário no 
lanche 

01 tela para pintura 20x30 02 borrachas 

 01 garrafa para beber água 
(squeeze) – uso diário 

02 borrachas 01 caderno meia pauta grande 

  01 revista velha 01 kit de material dourado 

  01 guardanapo de pano ou 
toalhinha para uso diário no 
lanche 

01 revista velha 

  01 garrafa para beber água 
(squeeze) – uso diário 

01 guardanapo de pano ou 
toalhinha para uso diário no 
lanche 

   01 garrafa para beber água 
(squeeze) – uso diário 

MATERIAL PARA NATAÇÃO: 
Obs.: trazer apenas no dia da aula 

 Maiô/sunga, touca de natação, toalha de banho, chinelo de dedo, pente/escova, shampoo,  
condicionador e sabonete. 

Necessário apresentar atestado médico para atividade em piscina coletiva. 


