
 
 

 
  
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2023 –  INFANTIL II 
 

TODOS OS ITENS DA PARTE A DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM NOME DA CRIANÇA, EM LUGAR VISÍVEL 

PARTE A - (uso diário e ou individual) 
 
Esses itens deverão ser conferidos diariamente, pela família, e serem repostos sempre que 

necessário: 
 
    1 mochila e ou bolsa com: 
 

 3 trocas de roupas (não precisa ser uniforme) 
 1 par de chinelo ou sandália  
 5 fraldas  
 1 pomada de assadura 
 1 caixa de lenço umedecido 
 1 garrafinha de água 

 
 

 2 lençóis com elástico para o colchão (1,50X80 cm)  
 1 travesseiro (pequeno) com fronha  
 1 manta (trazer apenas no inverno) 
 10 sacos zipados para colocar roupas molhadas TAM A4 (24X36cm) –identificação apenas na caixa 

 1 baldinho de areia com pazinha e forminhas de plástico 
 1 avental até o joelho em tecido verde  
 1 foto 10X15 da criança (atual) 
 1 foto 3x4 da criança (atual) 
 1 vasinho pequeno para plantar (10,5 cm X 14cm) 
 1 pandeiro – com nome marcado 
 1 kit de brinquedo:  animais, cozinha, salão, ferramentas ou frutas  
 1 boneca ou 1 carrinho 
 50 cm de malha colorida  

 
 

PARTE B – Para a realização de oficinas de artes, atividades de socialização, motoras e sensoriais 
 
 1 tubo de cola branca 90g 
 30 cm de tecido de algodão, com estampa infantil 
 3 placas de EVA – 1 com glíter dourada, 1 vermelha, 1 estampada 
 1 novelo de lã, 40 gramas, cor a escolher  
 2 potes de tinta guache de 250 gr. 1 vermelha e 1 violeta 
 1 pacote com 100 palitos de picolé amarelo 
 1 pacote com 50 balões (tamanho 9, cores sortidas) 
 1 pacote com 12 pares de botões grandes e coloridos 
 1 rolinho de tinta (5 cm) 
 1 pacote com 100 unidades de olhos móveis (tamanho 12mm) 
 5 pratos de papelão nº 8 
 1 pacote com 50 hastes chenille – cores variadas 
 100 folhas de A3, gramatura 180 
 3 rolos pequenos de durex coloridos 
 1 metro de contact transparente 
 1 pacote com 100 pompom liso 1,4cm  
 1 caixa de giz de cera, MEU 1º GIZ, 6 cores (esse giz é mais grosso) 
 1 caixa de massinha de modelar (base de amido) com 12 cores 
 1 estojo de cola colorida (6 unidades) 
 1 pacote de massa de EVA 250g - com 10 ou 20 cores diferentes 

 
 

 
 

     1 lancheira com: 

 Toalhinha 

 Vasilha para organizar o lanche 

 Copinho 

 Mamadeira (caso a criança faça uso) 



  

 

 ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

As entregas poderão ser feitas no mesmo dia para a Educação Infantil e Anos Iniciais. 

 

Para que a entrega e conferência dos materiais aconteça de forma organizada, solicitamos que seja feita 

exclusivamente nos dias e horários estabelecidos abaixo:  

 

Dias: 23, 24 e 25 de janeiro de 2023 - Entrega feita pelas papelarias 

Dias: 26, 27 e 30 de janeiro de 2023 – Entrega feita pelos pais 

 

HORÁRIOS: 8h às 11h ou 13h30 às 16h 

Local: Sala de espelho (ao lado do G1) 
 

OBS: Solicitamos que:  

 

1º- as papelarias e ou pais organizem os materiais da PARTE A E B em sacolas individuais, com o nome completo 

do aluno do lado de fora.  

 

2º - os itens da parte A (exceção para os itens da mochila e lancheira) deverão também ser entregues nas datas 

estabelecidas acima, organizados de forma separada e devidamente identificados com o nome completo da criança 

em todos os itens. Exceção para o saco zipado, que o nome deve ser escrito apenas na embalagem. 

 

3º - a Equipe Pedagógica estará envolvida com o período de adaptação e, portanto, não poderá receber os materiais. 

 

4º - para os pais que não trouxeram o material na data estipulada, haverá uma Equipe Administrativa, para receber 

esses materiais, nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, das 13h às 16h. Porém, essa entrega poderá ser mais demorada, pois 

será realiza em 2 ambientes diferentes (Parte A no auditório Lane Morton e parte B na sala de espelho).  

 

5º - após o prazo final para as entregas, os responsáveis terão o prazo de 15 dias para encaminhar algum item, que 

por acaso, não tenha conseguido trazer na data estipulada. Este também será o prazo para a entrega do livro que a 

professora solicitará na primeira reunião.  

  

 

 UNIFORME 

 O uniforme é de uso obrigatório.  Porém as trocas de roupa que vem na mochila, não precisam ser de 

uniforme. Solicitamos que escreva o nome completo da criança, do lado de dentro das roupas.  Sugerimos que usem 

a caneta própria para escrever em tecido, pois a marcação não sai ao lavar. Evite colocar a série e ou nome da 

professora, pois as peças poderão ser utilizadas nos anos seguintes.  

             O uniforme será encontrado nas seguintes confecções: 

 

COSTURART -   R.Dr. Álvaro Botelho, 506 - Belizandra, Lavras - MG, Telefone: (35) 3013-2329 

 

FALLPER - R. João Modesto, 25 - Santa Teresinha, Lavras - MG, Telefone: (35) 3821-0938 

 

LUCAN - Centro, R. Barbosa Lima, 468 - Centro, Lavras - MG, Telefone: (35) 3822-2871 

 

 

 PROJETO BAÚ LITERÁRIO 

Temos um trabalho diferenciado de Literatura. Portanto, na primeira reunião de pais, (antes do início das aulas) a 

professora distribuirá um título de livro diferente para cada pai, para que possa utilizá-lo com as crianças ao longo do 

ano.  O prazo para a entrega à professora será de 15 dias úteis, após a solicitação.   

 

 AGENDA 

A agenda, em 2023, será online. 

 

 

 OBSERVAÇÃO: 

Caso a sua criança participe do Período Integral, por favor, consulte a lista complementar para esta prestação de 

serviço. 


