
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2016 
INFANTIL 1 (3 anos) 

 
 
 
 
01 - Pasta polionda A-3, Spiral, azul, com alça e com fecho (50,5 x 35,5 x 35 cm) 
03 - Folhas de E.V.A coloridas (01 preta, 01 branca e 01 estampada) – material para Artes 
01 - Metro de contact transparente 
01 – Bloco A3, Colorido Criativo Cards Canson® 120g/m2 – material para Artes 
01 - Bloco A3 Layout, liso – material para Artes 
02 - Blocos  Filipinho Color A4, 45 folhas, 8 cores, 85g/m2 – material para Artes 
03 - Potes de Massinha de modelar Soft 150 g cada  3 cores (Acrilex ref. 07303) 
01 – Kit de formas para modelar massinha  
01 – Palito para pintura Papel Toys (marca vendida na papelaria do colégio) 
01 – Kit Pintando com bola Papel Toys (marca vendida na papelaria do colégio) 
03 – Folhas de Papel Pardo com 1 metro cada – material para Artes 
01 – Caixa de giz de cera com 15 cores (Curtom/Faber Castell - ref. 140115) 
01 – Caixa de lápis de Cor Bic Evolution Triangular Gigante 1300522 - 12 Cores (colocar nome em todos 
os lápis) 
01 - Estojo de Big Canetas hidrográficas com 12 cores  - Acrilex Ref. 06932 (colocar nome em todas as 
canetas) 
02 - Livros de história infantil com figuras grandes adequados para crianças de 3 anos 
04 - Tubos de cola Scotch branca, em forma de lápis 
15 - Sacos plásticos grossos, tamanho ofício 0,15 com furos 
05 - Sacos plásticos grossos, tamanho A3 
01- Pasta transparente com 5 cm (sugestão Yés) 
01 - Caixa plástica San Remo, Ziploc ou Tupperware  (40x 26 x 12 cm altura) 
01 – Baldinho para areia, com pá e peneira 
01 – Estojo com 6 cores de Tinta Crystal Cola Relevo Metallic (Acrilex ref. 02520) 
01 - Caixa com 6 cores de Pintura a dedo, lavável (Faber Castell – ref. HT/160006 L) 
01 – Rolo de fita adesiva transparente grossa 48 mm x 50m – Atividades de Artes 
100 - Folhas de sulfite 40, tamanho A4 – Projeto Pedagógico e Artes 
400 – Folhas sulfite, tamanho A4 – brancas – Projeto Pedagógico e Artes 
10 – Botões de costura cores sortidas (diâmetro aproximado 1,7 cm) 
01 - Pincel Tigre,nº 18, ref. 815,  chato 
01 - Broxa 835, Brasil 
01 – Pacote de perfex 
01 – Novelo de lã (preto ou marrom) 
01 – Fantasia usada e em bom estado, para ficar na escola e uso coletivo 
01 - Camiseta velha (tamanho de adulto), para aula de pintura, com nome marcado 
01 – Jogo  pedagógico com peças grandes e adequado à faixa etária de 3 anos, com nome (sugestões: 
blocos de montar tipo Lego, Monta Tudo, quebra-cabeça BabyPuzzle com no máximo 12 peças, jogo da 
memória) 
01 – Brinquedo pedagógico adequado à faixa etária de 3 anos ( kit cozinha, cabelereiro, mecânico, 
escritório, médico) 
01 – DVDR (gravável) com capa de acrílico 
01 - Lancheira com nome 
01 – Agenda escolar que será oferecida pela escola 
 

O material da REDE SALESIANA DE ESCOLAS (Caleidoscópio – Ed. Infantil para crianças de 3 
anos) está à venda no Liceu. 

 



 

 

MATERIAL DE HIGIENE 
01- Toalhinha, com nome bordado, para ir e vir na lancheira (uso no lanche) 
01 - Copo plástico (sem tampa e sem bico/canudo) e com nome -  para ir e vir na mochila diariamente 
01 - Mochila escolar com uma troca de roupa completa – inclusive meias e calçado (todas as peças com 
nome)  
01 - Escova de dente com nome do aluno 
01 - Creme dental infantil sem flúor  
02 - Caixas de lenço de papel 
01 - Estojo ou bolsinha impermeável, com nome, para guardar o material de higiene (necessáire) 
 
 

OBS.: TODO MATERIAL DEVERÁ SER ETIQUETADO COM NOME E SÉRIE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
UNIFORME ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Camiseta branca (regata, manga curta, manga longa) 

 Short-saia vermelha (helanca), bermuda vermelha na altura do joelho (helanca, tactel, microfibra), 
calça vermelha (helanca, tactel, moleton, microfibra) 

 Agasalho vermelho (tactel, moleton, microfibra) / jaquetão vermelho (microfibra) 

 Calçado: tênis (obrigatório) 

 Não será permitido o uso de baby-look e de calça legging. 
 

OBS.: TODAS AS PEÇAS DEVEM TER A LOGOMARCA DO LICEU BORDADA. O ALUNO DEVERÁ VIR 
UNIFORMIZADO DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA. 

 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
1ª Reunião de Pais para Orientações Gerais e Entrega de materiais para Educação Infantil  

Data: 25/01/2016 
Horários: 8h30 (alunos matriculados no período da manhã)  
Horários: 14h30 (alunos matriculados no período da tarde) 

 
Início das aulas 

26/01/2016 – para os alunos novos da Educação Infantil, 1º ano do Ensino Fundamental 1, 6º ano 
do Ensino Fundamental 2 e 1º ano do Ensino Médio.  

 27/01/2016 – para todos os alunos. 
 
Horário das Aulas 
 7h10 às 11h30 (manhã) 
 13h10 às 17h30 (tarde) 

Caríssimos Senhores Pais, 
 Todas as marcas dos materiais desta lista são sugestões com base na durabilidade e 
comprovada qualidade de uso dos mesmos no decorrer do ano. É importante salientar que fazemos 
essas indicações a fim de garantir um material bom, que dure durante o ano, não tóxico, que não 
manche e adequado para as crianças da Educação Infantil. 

Coordenação e Direção. 


