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LISTA DE MATERIAL – INFANTIL 3 anos – 2022 

 

• LIVROS:   Sistema de Ensino SAE Digital 
 

• Paradidáticos: 
 

 I Unidade – Amora 
 II Unidade – 1, 2, 3 Circo 
 III Unidade – O Balão 
  

MATERIAL COLETIVO

–12 lápis, 06 borrachas (quadradas) e 03 
apontadores de ferro 
– 01 cx. de lápis de cor (G) 
– 01 cx. de giz de cera (G) 
– 01 estojo de canetas hidrográficas 
– 01 pincel Nº 22 
– 01 tubo de cola branca 90g 
– 01 tesoura sem ponta 
– 04 cadernos brochura c/ 96 fls. (formato 
200mm x 275 mm)  
_ 03 pastas PADRONIZADAS DO COLÉGIO 

– 01 caderno de desenho grande 
– 08 fls de papel crepom 
– 06 fls de emborrachado grosso (cores 
variadas) 
_ 02 fls de emborrachado com glitter 

– 02 rolos de fita adesiva durex 
(transparente) 
– 03 rolos de fita adesiva colorida (grossa) 
– 03 rolos de fita dupla face 
– 08 metros de TNT (cores variadas) 
– 04 fls de papel camurça 
– 05 fls de papel cartolina dupla face 
– 04 fls de papel de presente 
– 04 fls de papel celofane 
_ 05 fls de papel laminado 
– 02 cx de tinta guache 
_ 01 cx de cola colorida 
_ 04 tubos de colar glitter 
– 01 estojo de tinta para pintura em tela 
– 50 sacos plástico (tamanho ofício) 
–100 fls. de papel sulfite colorido

 

MATERIAL INDIVIDUAL 

–12 lápis, 06 borrachas (quadradas) e 03 
apontadores de ferro 
– 01 cx. de lápis de cor (G) 
– 01 cx. de giz de cera (G) 
– 01 estojo de canetas hidrográficas 
– 01 tubo de cola branca 90g 

– 04 cadernos brochura c/ 96 fls. (Formato 
200mm x 275 mm) 
– 01 escova de cabelo ou pente 
– 01 saboneteira c/ sabonete 
– 01 escova de dente / 01 creme dental 
– 01 toalhinha de mão

– 01 avental plástico (p/ pintura) 
_ 02 jogos educativos de encaixe* 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
1. O colégio não se responsabilizará por material que NÃO constar o nome do (a) aluno (a).  
2. Os livros e cadernos serão utilizados a partir do dia 03 de fevereiro. 
3. Data de entrega do material: 19 a 21 de janeiro de 2022 nos respectivos horários matriculados. 
* Jogos de encaixe despertam a criatividade, desenvolvem as noções de espaço, sequência 
lógica, tamanho e trabalham a motricidade e a coordenação motora.  

  
COLÉGIO REAL 

“A Melhor Opção de Ensino!” 
 

http://www.colegioreal.net/

