
        

                 COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE AVARÉ 
 

Educação Infantil 
INÍCIO DAS AULAS:  

LISTA DE MATERIAL – INFANTIL 3 – 2021 - 

MATERIAIS INDIVIDUAIS – ETIQUETADOS COM NOME 

- 01 caderno sem pauta (capa dura/grande) 96 folhas 

- 01 apontador para lápis com depósito (observar o tamanho do apontador para o 
lápis solicitado) 

- 02 lápis de escrever jumbo ou triangular grosso 

- 01 estojo simples com zíper 

- 01 tesoura escolar sem ponta  

- 01 caixa de giz de cera com 6 cores NEON 

- 01 caixa de lápis de cor (TRIANGULAR GROSSO) 24 ou 12 cores 

- 02 borrachas BRANCAS macias 

- 03 tubos grandes (40g) de cola em bastão 

- 01 cola líquida grande 

- 02 pastas de papelão com trilho para colocar folhas com dois furos 

- 03 pacotes de massinha soft c/12 cores à base de amido 

- 01 avental de TNT para pintura 

MATERIAIS DE USO COLETIVO – NÃO PRECISA ETIQUETAR COM NOME 

- 02 papeis crepom 

- 03 E.V.A liso – qualquer cor 

- 01 E.V.A motivo Poá (com bolinhas) ou xadrez – qualquer cor 

- 02 E.V.A glitter– qualquer cor 

- 50 folhas de papel Lumi neon 

- 50 folhas de sulfite branco 

- 01 caixa de guache com pincel fixo na tampa  

- 1 bloco ECO CORES – tamanho A3 – 110g/m² - 42 folhas 

- 1 bloco ECO CORES KRAFT  A3 – 100g/m² - 50 folhas 

- 1 bloco ECO CORES TEXTURA 1 OU 2 – 180g/m² - 36 folhas 

- 01 bloco de papel Canson – gramatura 180 

- 01 cola adesiva instantânea grau 3 

- 02 colas RELEVO  

- 10 pratinhos descartáveis  

Materiais da oficina de artes – uso coletivo 

-01 pacote de papel criativo colorido dobradura A4- 75gr 

-01 caixa de pintura a dedo. 

-01 caixa de cola colorida 

-01 pacote de papel canson 

-04 pacotinhos de glitter 

-01 caixa de caneta hidrocor jumbo 12 cores 

-01 bucha de banho macia 

-01 retalho de tecido 20x20 

-01 pacote de algodão 

-01 pasta polionda 55 mm ( verde) 

Materiais de higiene-uso pessoal-etiquetados com nome-ficarão dentro da mochila 
do aluno.Escova de dente e creme dental. 

 

Desde já agradecemos a confiança em nosso trabalho! 

Atenciosamente 

Coordenação Pedagógica 
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Educação Infantil 
LISTA DE MATERIAL – INFANTIL 4 – 2021 

Materiais individuais – Etiquetados com nome 

- 01 caderno sem pauta (capa dura/grande) 96 folhas 

- 01 apontador para lápis com depósito (observar o tamanho do apontador 
para o lápis solicitado) 

- 02 lápis de escrever jumbo ou triangular grosso 

- 01 estojo simples com zíper 

- 01 tesoura escolar sem ponta  

- 01 caixa de giz de cera com 6 cores NEON 

- 01 caixa de lápis de cor (TRIANGULAR GROSSO) 24 ou 12 cores 

- 01 borrachas BRANCA macia 

- 02 tubos grandes (40g) de cola em bastão 

- 01 cola líquida grande – bico fino 

- 02 pastas de papelão com trilho para colocar folhas com dois furos 

- 03 pacotes de massinha soft c/12 cores à base de amido 

- 01 avental de TNT para pintura 

Materiais de uso coletivo – não precisa etiquetar com nome 

- 01 papel crepom 

- 01 E.V.A liso – branco  

- 01 E.V.A liso - bege claro 

  01 E.V.A liso - vermelho 

  01 E.V.A liso - azul claro 

  01 E.V.A liso - verde 

  01 E.V.A liso -  amarelo 

  02 E.V.A xadrez retrô 

- 02 E.V.A  poá  candy color 

  01 E.V.A  glitter branco   

  01 E.V.A  glitter vermelho 

  01 E.V.A  glitter dourado/ 

- 02 cola adesiva instantânea grau 2 

- 01 bloco ECO CORES TEXTURA 4 – 180g/m² - 36 folhas 

- 01 caixa de guache com pincel fixo na tampa – Show Color 

Materiais da oficina de artes – uso coletivo 

-01 pacote de papel criativo colorido dobradura A4- 75gr 

-01 caixa de pintura a dedo. 

-01 caixa de cola colorida 

-01 pacote de papel canson 

-04 pacotinhos de glitter 

-01 caixa de caneta hidrocor jumbo 12 cores 

-01 bucha de banho macia 

-01 retalho de tecido 20x20 

-01 pacote de algodão 

-01 pasta polionda 55 mm ( verde) 

Materiais de higiene-uso pessoal-etiquetados com nome-ficarão dentro da mochila do 

aluno.Escova de dente e creme dental. 

Desde já agradecemos a confiança em nosso trabalho! 

Atenciosamente 

Coordenação Pedagógica 




