
 

LISTA DE MATERIAL PARA O ANO LETIVO 2023 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ II 

 

 

Prezados Pais/ Responsáveis  

Paz e Bem!  

 

O Colégio Santa Clara, ciente da importância da educação voltada para a cidadania, 

apresenta a lista do material que será utilizado em 2023, como complemento do trabalho 

realizado junto aos alunos sobre a responsabilidade pela conservação e uso racional dos 

recursos naturais.  

Nesse contexto, solicitamos que os alunos possam reaproveitar qualquer material em 

bom estado e de acordo com as especificações da lista, caso já tenham lápis de cor, canetinhas, 

tintas, estojos, pastas e outros itens que  considerarem adequados e desde que estejam em 

bom estado para uso do aluno no decorrer de  2023.  

No entanto, solicitamos que fiquem atentos para que façam as devidas reposições ao 

longo do ano, caso necessário.   

 Os materiais de uso individual devem ser etiquetados com o nome do aluno em letra 

bastão maiúscula.  

● 1 lancheira, identificada com o nome do aluno na parte externa, contendo uma toalha de 

pano pequena para uso diário. 

● 1 mala escolar com rodinhas, tamanho maior que uma pasta ofício, que, diariamente, 

deverá conter uma troca de roupa completa, casaco e os materiais abaixo: 

❖ 1 agenda de 2023 - modelo com um dia por página, de preferência brochura (para 

uso do aluno em sala de aula). 

❖ 1 embalagem de lenço umedecido etiquetado com nome (uso pessoal – 

deverá ficar na mala da criança e, caso acabe, deverá ser reposto). 

❖  1 estojo simples de zíper, contendo um jogo de canetas hidrográficas ponta 

grossa, com 12 cores, etiquetado com nome em cada uma. 

❖ 1 estojo etiquetado com nome, contendo: 3 lápis grafite triangular; 2 

apontadores com depósito com nome (1 apontador para lápis comum e outro para 

lápis jumbo); 1 borracha branca com nome; 1 caixa de lápis de 24 cores, triangular 

jumbo, etiquetado com nome em cada lápis; uma tesoura sem ponta com o nome 

do aluno gravado; e 3 borrachas pedagógicas trifásicas STETRO, para colocar 

nos lápis grafite. 

 

 

 

 

 

Importante: etiquetar, um a um, lápis, canetinhas e demais materiais.  



Outros materiais (Colocar numa sacola plástica) 

- 1 rolo de durex estampado, com glitter ou metalizado. 

- 1 bloco de papel Criativo com 32 folhas (Formato: 235mm X 325mm / Gramatura: 120g/m²).  

- 2 kits de papel para dobradura, com quatro formatos diferentes e folhas dupla face. 

- 4 tubinhos de lantejoulas grandes (qualquer cor). 

- 4 tubinhos de glitter (qualquer cor). 

- 1 caixa de giz pastel com 12 cores. 

- Entremeios de plástico (conhecido como miçanga ou miçangão para tererê).  

- 3 folhas de papel cartão (cores claras sortidas). 

- 1 folha de papel camurça (qualquer cor). 

- 10 sacos de plásticos grossos com 4 furos. 

- 200 folhas de papel sulfite branco A4. 

- 1 pacote de prato para sobremesa descartável e de papel. 

- 40 folhas de papel Canson A3 brancos, encadernados com espiral e capa plástica 
transparente, etiquetado com o nome (Livrão de Artes). 

- 12 unidades de pregadores de roupa de plástico.  

- 1 caderno de cartografia, 48 folhas, encapado e etiquetado com nome.  

- 1 pasta catálogo YES, montada com 40 saquinhos de plástico grosso, etiquetada com nome.  

- 1 forma plástica para gelo (com 12 cavidades, no mínimo). 

- 10 saquinhos ZIP (saquinhos de poliestireno transparente com fecho zip reutilizável - tamanho 
14x20).  

- 2 pastas tamanho ofício de plástico com elástico, fina, etiquetada com o nome (Uma pasta 
ficará na mochila da criança; a outra será utilizada em casa, para organização das atividades 
já realizadas). 

- 2 tubos de cola bastão (grande) etiquetados com nome. 

- 1 rolo de papel crepom (qualquer cor).  

- 1 tubo de cola branca (90g) etiquetado com nome. 

- 1 estojo de aquarela pastilha, com pincel, etiquetado com nome. 

- 1 pote de massa de modelar supermacia - 500 g. 

- 1 folha de lixa grossa.  

- 1 camiseta usada (preferencialmente, até 2 números a mais da criança), para ser usada nas 
aulas de Artes. 

- 2 envelopes coloridos tamanho 10x15. 

- 1 caixa de cola colorida com 6 unidades 
 

APENAS PARA AS MENINAS 

- 1 caixa de tinta plástica brilhante. 
- 2 potes de tinta guache 250 ml (branco, laranja, rosa ou verde). 
- 1 rolo de fita crepe.  
- 1 pincel chato - tamanho 14 
 

APENAS PARA OS MENINOS 

- 1 caixa de cola colorida com glitter. 
- 2 potes de tinta guache 250 ml (amarelo, vermelho, preto ou azul). 
- 1 pacote de bexigas. 
- 1 pincel chato - tamanho 12. 



 

Atenção às solicitações de brinquedos! 

- 1 brinquedo usado, em bom estado de conservação (carrinhos, bonecos, bonecas, animais 

de borracha). 

- 1 jogo de balde e pá de areia. 

- 1 jogo simbólico. 

 

Pré II - MENINAS – Um kit médico ou um kit cabeleireiro, conforme exemplos (com ou sem 

maleta): 

                       

 

 

Pré II - MENINOS – Um kit ferramentas ou um kit cozinheiro / comidinhas / panelinhas,  

conforme exemplos: 

                  

 

Observações Gerais 

O material da criança deverá ser escolhido com todo cuidado. A lancheira, a mochila, o 

estojo, a borracha, o lápis, etc. deverão ser convencionais, o mais simples possível, evitando-

se lápis com adornos, borracha e tesoura com formato especial. 

O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO DIA DA REUNIÃO DE PAIS. 

Somente os materiais de uso pessoal serão devolvidos em caso de desistência ou ao 

término do ano letivo. 

Todo o uniforme deverá conter o nome do aluno, com letra legível, em um lugar visível. 

 


