Lista de Material – 2017
Ensino de Educação Infantil
Infantil II

Material de classe / Artes visuais































1 estojo com duas divisões
1 apontador com depósito
2 lápis HB
1 borracha
1 tesoura escolar sem ponta (sugestão: Mundial,
Acrilex)
2 tubos de cola branca 110g
1 caixa de lápis de cor 24 cores
1 caixa de gizão de cera 12 cores
1 jogo de caneta hidrográfica ponta grossa 12 cores
1 bloco de canson colorido criativo 80g/m A4 –
qualquer cor
2 blocos de papel canson A4 – branco – 80g/m
2 blocos de canson A3 – branco
1 rolo de fita crepe - pequeno
12 sacos plásticos A3
15 sacos plásticos ofício
1 pincel redondo nº 10
1 caixa de cola colorida
1 caixa de pintura a dedo
2 revistas (como Claudia, Caras, etc)
1 pasta poliondas 2 cm - azul
4 pastas com grampo - azul
1 potes de massa de modelar Utti Gutti de 500gr –
qualquer cor
2 tubos de cola gliter
1 lixa 150
1 pacote de 100 folhas sulfite colorida (qualquer
cor)
10 grampos (tipo bailarina)
1 caderno grande para desenho sem margem - 96
folhas
1 rolinho pequeno para pintura
1 papel crepom (qualquer cor)
1 tela para pintura 20x30

 1 caixa de lenço de papel
 1 pacote de lenço umedecido
 1 brinquedo pedagógico para faixa etária
(panelinha, carrinhos, jogos, etc)
 1 pacote de elástico de cabelo para meninas

Material Literatura Infantil
 2 livros para a faixa etária
 2 gibi.

Higiene Pessoal






1 nécessaire
1 escova de dente
1 creme dental
1 toalha de mão
Squeeze - garrafinha de água

Educação Física
 Bóia de braço.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1) Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e ano do aluno.
2) Os itens que constam na lista de “Material a ser adquirido pelo aluno” deverão ser
repostos sempre que necessário.
3) Os materiais para projetos específicos serão solicitados durante o ano letivo através
do Informativo

