
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2023
Infantil 4 – Educação Infantil

Material de uso diário
● 1 pasta papelão A3 (Papel Toys)
● 2 blocos de papel Canson branco A3, 140g/m²
● 2 blocos de papel Canson branco A4, 140g/m²
● 1 bloco Criativo A4, com 08 cores (Romitec)
● 1 bloco de acetato A4 (15 unidades)
● 10 folhas papel sanfonado (qualquer cor)
● 5 folhas de papel camurça (qualquer cor)
● 5 folhas de papel lixa (qualquer cor)
● 2 caixas de lápis de cor, com 12 cores, jumbo, triangular
● 2 caixas de canetas hidrocor, com 12 cores, jumbo, ponta grossa
● 1 caixa de giz de cera jumbo, com 12 cores (Faber Castell)
● 1 tubo de cola líquida branca 35g (Pritt Tenaz)
● 1 tubo de cola bastão 40g (Pritt)
● 2 potes de massa de modelar, de amido, 500g (qualquer cor)
● 2 caixas de massa de modelar, de amido, com 12 cores
● 1 estojo de aquarela em pastilha, com 12 cores (Faber Castell)
● 1 tesoura pequena sem ponta
● 1 pacote de argila natural (1kg)
● 1 pincel quadrado nº 16
● 1 pote de tinta guache 500ml (Acrilex) – cores: vermelho ou preto
● 1 mochila, preferencialmente com rodinhas, em que caiba uma troca de roupa e livro da biblioteca
● 1 lancheira
● 1 garrafa ou squeeze para água

OBSERVAÇÕES
1. As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade.
2. O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar.
3. O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser reaproveitado.
4. Todo o material deverá ser organizado em sacola ou pacote fechado, devidamente identificado. No

início do ano informaremos a forma de entrega.
5. Cada estudante deverá trazer ao colégio sua garrafa ou squeeze para água, para mantermos

atitudes sustentáveis e de respeito aos protocolos de segurança.
6. Se necessário, serão solicitados materiais específicos, para alunos novos.
7. Os livros paradidáticos serão solicitados durante o ano letivo, por meio do app Rio Branco.
8. É possível realizar a compra desses materiais acessando o site da Eskolare pelos links abaixo:

Unidade Higienópolis: https://crb-higienopolis.eskolare.shop/
Unidade Granja Vianna: https://crb-granja.eskolare.shop/

https://crb-higienopolis.eskolare.shop/
https://crb-granja.eskolare.shop/

