Lista de Material – 2019
Educação Infantil - Infantil I

MATERIAL DE CLASSE
1 estojo com duas repartições
1 caixa de lápis de cor com 12 cores - jumbo com
apontador – (sugestão Giotto mega)
1 caderno de desenho grande sem margem - com
96 folhas
4 pastas de grampo amarela
1 caixa de cola plástica - 6 cores
1 tubo de cola branca 90 g
1 tesoura escolar sem ponta (sugestão: Mundial,
Acrilex)
1 blocos de canson A3
1 jogo de canetinha hidrográfica ponta grossa - 12
cores
1 caixa de pintura a dedo - 6 cores
1 pacote de perfex
2 lixas d’ água fina
1 bloco colorido canson 180g/m, formato A4
(pacote colorido)
1 pote de massa de modelar UTI GUTTI (500g)
2 m de contact transparente
5 sacos plásticos com 02 furos (tamanho ofício)
1 estojo ou palheta de aquarela (pintura)
1 brinquedo pedagógico para faixa etária
(panelinha, carrinhos, jogos, etc)
2 caixas grandes de lenço de papel
2 pacotes grandes de lenço umedecido
1 avental para pintura
1 pacote de elástico de cabelo (para meninas)
6 sacos plásticos (tamanho A3)
1 revista para recorte (adequadas a faixa etária)
1 caixa de gizão de cera (12 cores)
1 rolo de fita crepe

HIGIENE PESSOAL
1 nécessaire (manter na mochila)
1 escova de dente (manter na mochila)
1 creme dental (manter na mochila)
1 toalhinha de pano para o lanche (manter na
lancheira)
1 sacola para roupa suja
MANTER NA MOCHILA
1 troca de roupa devidamente identificada
com o nome do aluno (uniforme)
Squeeze - garrafinha de água
Itens que deverão acompanhar diariamente o
material do aluno
MATERIAL DE LITERATURA INFANTIL
2 livros para a faixa etária (aguardar
orientação da professora)

EDUCAÇÃO FÍSICA
1 bóia de braço
Nos dias de aula de natação: Fralda para
piscina para alunos que ainda não realizaram
o desfralde.

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

