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LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL - INFANTIL II 
 

02 livros paradidático (ver sugestão de livros) 01 lápis de escrever Jumbo Faber Castell  

04 folhas de cartolina dupla face colorido 01 Borracha com capa plástica 01 apontador para lápis jumbo 

10 olhos de plástico (médios e pequenos) 01 foto 3x4 (para atividades de sala de aula) 

01 tubo cola branca 90g 01 pacote de perflex (para atividade com massinha) 

01 caixa de Big giz de cera triangular Acrilex 10 botões grandes 

01 resma sulfite 100 folhas (Branco) 01 caixa multiuso formato camisa c/tampa tamanho: 
Tam 275x40x400mm 

03 caixas de massa de modelar  
(ver data de validade) SOFT (com 12 cores) 

 01 avental plástico 

02 pacotes de filipinos color cards 03 pacotes de etiqueta de bolinha coloridas  
(tamanho A5R 1313 ou1919) 

03 folhas de papel cartão coloridas 03 folhas de emborrachado verde e vermelho e branco 

02 metros de papel contact 01 caderno de desenho tamanho capa dura (96 folhas) 

10 olhos de plástico (médios e pequenos) 01 resma de A3 p/construção do livrão e ativ. 

01 pacote de palito de picolé colorido MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 

01 tesoura com formato anatômico Acrilex 03 caixas de lenços umedecidos 

01 jogo de canetas grande hidrocor (grossa) 01 estojo com creme dental e escova de dente e 01 sabonete 

01 pincel nº. 12 (tigre) 01 copo plástico (identificado) 

01 fita crepe grossa  01 troca de roupa (para usar na escola) 01 toalhinha  
       

OBSERVAÇÔES: 
 

I Início do ano letivo: 28/01/2019 
Pensando na melhor adaptação das crianças, planejamos o seguinte horário para a primeira semana de aula. 

Turno matutino: das 7h 30 às 10horas 
Turno vespertino: das 13h 30 às 16horas 

  

• No material de uso comunitário não precisa gravar o nome do aluno. 
• A professora não receberá material de uso pessoal sem o nome do aluno. Portanto, mochila, lancheira, copo plástico, 

escova de dente e toalhinha devem ser identificados para evitar trocas e perdas. 
• Todo material deverá ser entregue somente para a professora da respectiva sala de aula e ou/coordenadora nos dias 

21 e 22 de janeiro/2019. 
• Uso do uniforme escolar, obrigatório a partir do 1º dia de aula (veterano e novato) 
• Importante: priorizando a acolhida dos alunos, não receberemos materiais coletivos na primeira semana de aula 

 


