
RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022 

PARA USO PESSOAL - INFANTIL II E III 

Turma - Regular 
 

HIGIENE 
 

 lenço de papel; 

 toalha de rosto (com o nome bordado ou pintado); 

 toalha de mão (com o nome bordado ou pintado); 

 sabonete líquido; 

 escova dental (caixa protetora); 

 creme dental; 

 fraldas descartáveis (caso ainda necessite); 

 lenço umedecido; 

 lençol infantil (com nome bordado ou pintado). 
 

 

 

USO EM CLASSE E/OU CASA 

 01 caderno de desenho (grande); 

 01 tesoura sem ponta com o nome e série gravados. (Infantil III); 

 02 conjuntos de lápis de cor grande triangular (com 12 unidades); 

 02 caixas de giz de cera grosso (com 12 unidades); 

 01 estojo escolar; 

 01 pasta com elástico; 

 10 lápis com borracha; 

 09 envelopes tamanho ofício (para colocar os trabalhos mensais). 
 

Obs.: Fica a critério dos pais deixar esse material com a professora ou levá-lo e trazê-lo todos os dias.  
         

- Cartilhas adotadas (a venda na lojinha do Colégio). 

 

Os alunos deverão trazer para aula de Arte com nome (uso individual) 

 

 tinta guache vermelha, amarela, azul ou verde 

(pote grande); 

 massa de modelar; 

 papel crepom ; 

 papel dupla face; 

 cola colorida; 

 papel laminado; 

 papel madeira; 

 papel de seda; 

 fitilho de tecido; 

 algodão; 

 novelo de lã(sugestão de cores – vermelho – azul 

– amarelo ou verde); 

 cola branca (grande); 

 pincel para pintura nº 4; 

 pincel broxinha redondo; 

 canetinhas ponta porosa (grossa); 

 cartolina; 

 cola de isopor (grande); 

 papel duplex; 

 palitos de picolé; 

 palitos de churrasco; 

 pacote de balões; 

 folha de EVA; 

 50 folhas de papel sulfite 40 kg – A4 (colorido); 

 rolo pequeno de lastex; 

 papel veludo. 

    

 

Atenção!  

 
 O material poderá ser entregue na escola, antes do primeiro dia de aula. A QUANTIDADE 

DEPENDERÁ DO USO, SE NECESSÁRIO, SERÁ SOLICITADO NOVAMENTE.  

 

 Divulgaremos a data do 1º Encontro de Pais e Educadores, também pelo site e aplicativo do Colégio. 
 

 

Juazeiro do Norte. 


