
INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO 
Praça Joaquim Vilela, 360 - Cep: 12502-040 – Guaratinguetá – SP 
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L I S T A D E  M AT E R I AL – I N F AN T I L  I C / D  –  AN O  2 0 1 7  

(03 anos) 
 

 01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores  

 01 folha de papel cartão LARANJA 

 01 estojo de canetinhas hidrocor 850s com 12 cores (JUMBO) 

 01 caixa de giz de cera grosso com 15 cores  

 02 potes de massa para modelar de 150 g cada  – QUALQUER COR  

 02 tubos de cola branca 90 g  

 01 durex colorido – QUALQUER COR 

 01 pasta plastificada na cor AZUL com elástico e com etiqueta 

 05 folhas de EVA  - QUALQUER COR 

 01 pincel trincha – 2 polegadas e 50 mm (2’’50mm)  

 01 pincel nº 12 

 01 brinquedo pedagógico de plástico ou madeira que esteja de acordo com a idade da criança 

 01 tapete de 70 X 40 de tecido grosso para descanso 

 01 sacola de pano na cor VERMELHA, com o nome da criança, medindo 50 cm X 50 cm (para colocar a roupa) 

 01 sacola de pano na cor VERMELHA, com o nome da criança – medindo: 30 cm X 30 cm (para colocar os livros) 

 20 folhas de papel vergê 180 g na cor BRANCA 

 01 cartolina branca 

 02 revistas que tenham figuras coloridas para recortar 

 01 camiseta branca – tamanho adulto (pode ser usada) para aula de pintura 

 03 livros de histórias infantis com figuras e letra bastão (CAIXA ALTA) 

 02 brinquedos: bonecas, carros, animais de pano, bichos de pelúcia antialérgicos, etc.... (Podem ser usados) 

 01 kit para brincar no tanque de areia 

 01 telefone de brinquedo (plástico com som) 

 02 fotos (3x4) com nome no verso e 01 foto da família para o mural da sala. 

 02 potes de tinta guache grande (cores variadas) 

 01 lápis preto tamanho jumbo 

 01 rolinho de espuma para pintura (médio) 

 01 bisnaga plástica de mostarda vazia 

 01 bola plástica de qualquer tamanho e cor 

 01 bolinha de sabão 

 01 bambolê 

 01 regador tamanho médio 

 02 lixas nº 150 para atividade escolar 

 02 fitas crepe 

 01 bloco A3 – folha canson branca 

 02 blocos coloridos (235 x 325 mm) – 32 folhas – 120 g/m
2
 

 01 estojo que caiba lápis de cor e giz de cera. 

 01 tesoura sem ponta de plástico 

 HIGIENE PESSOAL 

 01 pote grande de uso pessoal com todos os materiais de higiene que ficarão na escola (COM IDENTIFICAÇÃO) 

 01 toalhinha com o nome da criança para ser colocada na lancheira (trocar todos os dias)  

 01 escova de dente (com embalagem protetora) e 01 creme dental sem flúor (guardar em um estojo) 

 01 toalha de banho (para o caso de precisar dar banho na criança; trocar quando solicitado) 

 01 sabonete líquido infantil 

 01 pacote de fraldas (caso o aluno use) – (repor quando necessário) 

 01 pacote de lenço umedecido (caso o (a) aluno (a) use fraldas) 

 01 pomada para assaduras (repor quando necessário) 
 

OBSERVAÇÕES:  
 

1) O (a) aluno (a) que frequentar o PERÍODO COMPLEMENTAR MATUTINO – EDUCAÇÃO  INFANTIL deverá trazer 
também os materiais solicitados na lista deste período, separadamente. 
2) Trazer todo material etiquetado com nome completo da criança para ser entregue na REUNIÃO DE PAIS DO INÍCIO DO 
ANO, DIA 24/01/2017, 3ª feira, às 18h15. 
3) Início das aulas para o INFANTIL I: Dia 25/01/2017, 4ª feira, no horário das 13:15 às 17:45. 
4) Somente nos dias: 25/01, 26/01 e 27/01, os alunos do INFANTIL I sairão às 15 horas. 
 

P A R A  F I C A R  N A  E S C O L A  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

IMPORTANTE: TODO MATERIAL DEVERÁ SER MARCADO COM O NOME DA CRIANÇA, INCLUSIVE: LANCHEIRA, AGASALHOS, 

UNIFORME, BRINQUEDOS, LIVROS, ETC... 
 

UNIFORME: TODOS OS DIAS AS CRIANÇAS DEVEM VIR COM O UNIFORME COMPLETO E TÊNIS OU SANDÁLIAS PRESAS NOS 
PÉS. 

 
 

MENINAS: 02 shorts, 02 camisetas com 
manga e 02 calcinhas (com nome) 

MENINOS: 02 shorts, 02 camisetas com 
manga e 02 cuequinhas (com nome) 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 2017 

 

 

INFANTIL IC-ID (3 ANOS) 

EMPRESA LIVROS DIDÁTICOS PREÇO 

 

INFANTIL IC/D – 03 anos – 01 Pasta única anual RSE - 
CALEIDOSCÓPIO 

R$ 186,48 

EMPRESA LIVROS PARADIDÁTICOS 

LIVRARIA  

 
(Centro e Buriti 

Shopping) 

1° SEMESTRE: 
Livro: BOM DIA TODAS AS CORES  
Autora: Ruth Rocha 
Editora: Salamandra 

2° SEMESTRE: 
Livro: DIVERSIDADE 
Autora: Tatiana Belinky 
Editora: FTD 

 

 

LOCAIS PARA COMPRA 
 

 
EDITORA EDEBÊ 

 

http://loja.edebe.com.br 

LIVRARIA  

 
 

(Centro e Buriti Shopping) 

 
 

 

 
 
 


