
ESCOLA LUDOVICO PAVONI 

LISTA DE MATERIAL - 2022 

 Infantil 3   

 
 

1 caderno de capa dura grande (brochura 96 folhas) 
1 caixa de gizão de cera (cores variadas) 
1 jogo de caneta hidrocor ponta grossa (12 cores) 
3 vidros de cola (90g) 
1 jogo de massa de modelar e forminhas (sem ser SOFT- NÃO TÓXICA) 
1 pincel n. º 16 
1 pasta de elástico (fina) 
4 pastas de plástico com trilho (TRANSPARENTE) 
1 bloco de papel canson (A4 210mm x 297mm.140g/m2 creme) 
1 pacote de papel Filipinho Lumi A4 (5 cores) 
1 pacote de Chamequinho (colorido - 100 folhas) 
1 cartolina decorada 
1 folha de EVA decorado 
1 cola 3D 
2 potes de tinta para tecido (colorida - 37ml) 
1 caixa de lápis de cor (grande) 
1 caixa de MDF – qualquer tamanho 
1 tela para pintura (30x30) 
1 livro de literatura (faixa etária) 
1 brinquedo educativo de encaixe (faixa etária - tamanho grande) 
2 novelos de lã (1 colorido e outro preto ou marrom) 
2 revistas para pintura (adquirida em banca de revista) 
12 pregadores de roupa (madeira) 
1 pote de sorvete vazio (retangular) 
3 revistas usadas para recorte 
1 camisa usada (P adulto) para usar nas as atividades de pintura 
1 maraca (chocalho) 
1 copo plástico com nome 
1 foto 3x4 
1 lixa d’água 
100 palitos de picolé arredondados 
2 rolos de durex colorido 
1 pano de prato branco 
1 metro de tecido com motivos infantis 
1 metro de algodão cru 
 

 
Material permanente: 2 lápis, 2 borrachas e 2 apontadores (escola e casa) e agenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGA DE MATERIAIS – DIAS 03/02 e 04/02 
Educação Infantil e Ensino Fundamental 1º ao 5º ano 

 
As professoras estarão nas salas recebendo os materiais, no 

horário em que o aluno está MATRICULADO. 
7h às 11h – Turno Matutino 13h às 16h – Turno Vespertino 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1) LIVROS DIDÁTICOS: Linguagem – REFORMULADO 2020 – Dante e Noemi              
ISBN 9788508195787 - Editora Ática   

 
 
2) Matemática – REFORMULADO 2020 – Luiz Roberto Dante       

ISBN 9788508195848 - Editora Ática   
 
 
OBSERVAÇÕES:   1) Todo o material deverá vir com o nome do aluno. 

2) Será obrigatório o uso da agenda escolar. (R$ 40,00) 
3) O início do uso do livro didático será no dia 24/02/2022 
 

UNIFORME:  
O uniforme será vendido na VesteMenta (tel: 3019-1964) 
• camisa ou camiseta para Educação Física 
• calça de tactel ou saia 
• tênis 
Obs.: saias – só para alunas até o 5º ano ou alunas evangélicas. 

 
 


