
NÍVEL III-  Educação Infantil 
Material Escolar – 2021 

• Um brinquedo 

• uma caixa de sapato e duas caixas de camisas, encapadas (firmes)  

• dois cadernos pequenos sem espiral, 48 folhas, encapados (fazer as margens no lado direito das folhas e destacar as figurinhas) 

• uma tesoura sem  ponta  

• uma caixa de lápis de cor e uma caixa de giz de cera curto  

• duas caixas de massa de modelar grande com doze unidades cada 

• um pote de massinha de areia 

• quatro tubos de cola pequenos  

• uma caixa de cola colorida e uma cola auto-relevo 

• uma caixa de pintura a dedo e um pote de tinta guache (250ml)  

• um pincel chato nº 10  

• cinco lápis grafite e dois apontadores simples  

• três borrachas brancas  

• um pacote pano multiuso (perfex)  

• dois jogos próprios para a idade em embalagem resistente e identificado (encaixe, memória, quebra-cabeça, lego)  

• um alfabeto móvel em EVA (pequeno) 

• um jogo de canetas hidrocor  

• um boné ou um chapéu com nome  

• uma caixa de cotonete 

• uma régua de 30 cm, transparente e dura  

• um estojo com alça contendo uma escova de dentes e um creme dental identificado 

• um pote com tampa e nome  

• um borrifador pequeno 

• uma revista adequada para manuseio de crianças (sobre alimentação, saúde, meio ambiente ou de circulação geral)  

• quarenta folhas coloridas de papel sulfite 60 –A4 

• dois pacotes de papel A4 colorido luminoso e três pacotes de papel criativo dupla face fantasia 

• cinquenta folhas de papel sulfite 60 branco –A4 

• três folhas de EVA  lisa (cores alegres), uma folha de EVA com glitter e uma folha de EVA decorada 

• duas unidades de pratos descartáveis pequenos 

• duas amoebas 

• uma peneira de plástico 

• duas colas glitter  

• dois rolos de fita adesiva colorida e dois rolos de fita decorada  

• um estojo com duas divisórias 

• dez botões tamanhos variados 

• vinte palitos de picolé coloridos 

• um jornal 

• dois meados de lã 

• cinco sacos plásticos (20x30 cm) 

• trinta centímetros de tule colorido 

• uma colher de pau  

• dois envelopes coloridos (tamanho meio ofício) 

• dez pares de olhos articulados médios e um par grande 

• uma cartela meia pérola autocolante e um pacote de fita mimosa 

• um pacote de areia colorida fina 

• um pote de glitter e um pacote pequeno de lantejoulas 

• um rolo pequeno para pintura 

• cinco sacos plásticos  transparentes 20x30cm 

• dez balões 

• doze prendedores de madeira 

• um pacote de bolinhas de gel 

• forminhas de massa de modelar 

• uma caixa de papelão P natural 

• tampinhas de plástico 

• dois metros de TNT (qualquer cor) 

• cinquenta centímetros de tricoline estampado 

• duas canetas de retroprojetor 2.0 (coloridas) 

• uma caneta gel 

• uma caixa acrílica transparente com seis divisórias, tamanho 14x10cm 

• seis unidades de bolachas em MDF(cor cru) para porta copos, tamanho 8cmx8cm 

• uma sacola de papel pardo 18X9X22cm 
 

Livro: DONALDSON, Júlia. SCHEFFLER, Alex. O gigante mais elegante da cidade. Ed.Brinque-book 
Vestuário Padrão – Disponível na Loja da URI  (prédio 7 ao lado da central de cópias) 
OBS: Trazer o material identificado no dia da entrevista com a professora. 

Respeito – Amizade - Excelência 


