
 
 

LISTA DE MATERIAL-  INFANTIL 1 -  2019 

 
Material de classe: 
01 tubo de cola branca  
03 caixas de massa de modelar Soft  - 180g 
01 pasta fina com elástico de papel (biblioteca) 
01 pasta A³ 
01 pote plástico de rosquear (para guardar massa de modelar) 
01 pote plástico (para guardar giz de cera) 
01 caixa de giz de cera Meu 1º Giz – 12 cores 
01 livro infantil lavável 
01 revista usada 
 

Artes e papéis 
01 pincel broxinha nº 0 
01camiseta dois números maiores (para trabalhar com tinta) 
03 blocos de papel canson A³ (grande e sem margem)  
40 folhas de A³ 
03 folhas de color set (2 verdes, 1laranja) 
02 folhas de EVA (preto) 
01 pacote de enfeite de EVA (coração pequeno vermelho) 
01 pacote de algodão 
 

Higiene: 
01 pacote de canudinho dobrável pequeno 
01 pacote de guardanapo de papel 
01 pacote pequeno de fralda descartável (conservar na mochila) 
01 pacote de lenço umedecido (conservar na mochila) 
01 sabonete líquido (conservar na mochila) 
01 troca de roupa (conservar na mochila) 
02 caixas de lenço de papel 
01 frasco de álcool em gel  
01 garrafinha para água com nome – (conservar na mochila) 
Guardanapo de tecido (bordar o nome, enviar na lancheira e trocar diariamente) 
 
 

Observações: 

- Todos os materiais e uniformes deverão ser marcados com o nome da criança. 
- Entrega dos materiais à professora: 24/01/2019 - Horários: das 7h30 às 11h30 (manhã) e das 13h30 às 16h30 
(tarde)    
 

 

Início das aulas: 28/01/2019 

Horários: das 7h30 às 12h (manhã) e das 13h às 17h30 (tarde) 
 
 



 
 

LISTA DE MATERIAL-  INFANTIL  2 - 2018 

 
Material de classe: 
02 tubos de cola branca com bico dosador - 37g 
01 caixa de giz de cera grosso – 12 cores 
03 caixas de massa de modelar Soft -180g 
03 cadernos de desenho grande – 50 folhas (encapados na cor amarelo) 
01 pasta grampo trilho (amarelo) 
01 pasta fina com elástico de papel (biblioteca) 
01 livro de literatura infantil 
01 pote plástico de rosquear (para guardar massa de modelar) 
01 caixa de lápis de cor gigante -12 cores (personalizar cada lápis)  
01 jogo de canetinha hidrocor grossa -12 cores (personalizar cada canetinha) 
03 estojos simples com zíper (separadamente) 
02 revistas usadas 
 

Artes e papéis 
01 camiseta dois números maiores (para trabalhar com tinta) 
01 pacote de enfeites de EVA (estrelas médias) 
03 folhas de color set (branco) 
03 folhas de EVA (2 azul, 1 amarelo escuro) 
01blocos de canson A4 branco 
01 tintas guache (verde folha) 
01 bloco de canson A3 branco (grande e sem margem) 
01 pacote de algodão 
01 cola glitter 23g (azul) 
 

Higiene: 
02 caixas de lenço de papel 
01 frasco de álcool em gel  
01 sabonete líquido (conservar na mochila) 
01 pacote de canudinho dobrável 
01 guardanapo de tecido (bordar o nome, enviar na lancheira e trocar diariamente) 
01 troca de roupa (conservar na mochila) 
01 garrafinha para água com nome (conservar na mochila 
01 pacote de lenço umedecido (conservar na mochila) 
 

Observações: 

- Todos os materiais e uniformes deverão ser marcados com o nome da criança . 
- Todos os cadernos deverão ser encapados com papel amarelo e etiquetados. 
- Entrega dos materiais à professora: 24/01/2019 - Horários: das 7h30 às 11h30 (manhã) e das 13h30 às 16h30 
(tarde)    
 

 

Início das aulas: 28/01/2019 

Horários: das 7h30 às 12h (manhã) e das 13h às 17h30 (tarde) 
 

01 livro paradidático: 

Balas, bombons, caramelos 

Ana Maria Machado, 

Elizabeth Teixeira. Moderna 



 

 
 

LISTA DE MATERIAL- INFANTIL 3 -2018 
Material de classe: 
02 cadernos de desenho espiral grandes - 48 folhas 
03 tubos de cola branca com bico dosador - 37g 
01 caixa de lápis de cor - 24 cores (personalizar cada  lápis) 
01 tesoura pequena - ponta redonda (gravar o nome) 
05 lápis grafite (triangular) 
01 revista usada 
01 pasta poli transparente 4 cm (cor vermelha) 
01 pasta fina de papel com elástico (biblioteca) 
01 pasta fina com elástico vermelha (tarefa) 
01 livro de literatura infantil 
03 caixas de massa de modelar Soft - 180g 
01 pasta catálogo com 50 plásticos 
01 estojo simples com três repartições 
02 borrachas brancas grandes e macias (sem cheiro) 
01 pote plástico de rosquear (para guardar massa de modelar) 
02 apontadores com depósito simples 
01 jogo de canetinha hidrocor grossa -12 cores (personalizar cada canetinha) 
 

Artes e papéis 
01 pincel 815 (nº 6) 
01 bloco de sulfite (branco) 
01 camiseta dois números maiores (para trabalhar com tinta) 
03 folhas de EVA (vermelho) 
03 folhas de color set (2 amarelas, 1 azul) 
01 cola glitter 23g (prata) 
01 pacote de enfeite de EVA (estrelas médias) 

Higiene: 
02 caixas de lenço de papel 
01 guardanapo de tecido (bordar o nome, enviar na lancheira e trocar diariamente) 
01 garrafinha para água com nome – (conservar na mochila) 
01troca de roupa (conservar na mochila) 
 

Observações: 

- Todos os materiais e uniformes deverão ser marcados com o nome da criança . 
- Todos os cadernos deverão ser encapados com papel vermelho e etiquetados. 
- Entrega dos materiais à professora: 24/01/2019 - Horários: das 7h30 às 11h30 (manhã) e das 13h30 às16h30(tarde) 
 
 
 

Início das aulas: 28/01/2019 

Horários: das 7h30 às 12h (manhã) e das 13h às 17h30 (tarde) 
 

01 livro paradidático: 

O sanduíche da Maricota 
Avelino Guedes. Moderna 

 

 

 

 



 
 
 

LISTA DE MATERIAL – INFANTIL 4- 2018 
Material de classe: 
03 cadernos de desenho brochura pequeno- 48 folhas 
01 caderno quadriculado grande brochura (1cm x 1cm) 
01 caderno de brochura pequeno capa dura- 48 folhas 
01 jogo de canetinha hidrocor ponta fina - 12 cores (personalizar cada canetinha) 
03 lápis grafite (nº 2), 02 lápis grafite (triangular) 
03 tubos de cola branca com bico dosador - 37g 
01 tesoura pequena - ponta redonda (gravar o nome) 
01 pasta catálogo com 80 plásticos (poderá usar a pasta do ano anterior) 
01 pasta de 4 cm poli transparente (cor azul) 
02 caixas de massa de modelar Soft  - 180g 
01 livro de literatura infantil 
02 borrachas brancas macias e grandes (sem cheiro) 
03 revistas usadas 
01 estojo simples com três repartições 
01 caixa de lápis de cor - 24 cores (personalizar cada lápis) 
01 pasta fina de papel com elástico (biblioteca) 
01 pasta fina com elástico azul (tarefa) 
01 pote plástico de rosquear (para guardar massa de modelar) 
02 apontadores com depósito simples 
 
Artes e papéis 
01 pincel 815 (nº 6) 
01 bloco de papel canson A4 – branco     
01 bloco de sulfite (branco) 
03 folhas de color set (vermelho) 
03 folhas de EVA (branco) 
01 tinta guache 250ml (amarelo ouro) 
01 cola glitter 23g (verde) 
 
Higiene: 
02 caixas de lenço de papel 
01 troca de roupa (conservar na mochila)                 
01 guardanapo de tecido (bordar o nome, enviar na lancheira e trocar diariamente) 
01 garrafinha para água com nome (conservar na mochila)   
 

Observações: 

- Todos os materiais e uniformes deverão ser marcados com o nome da criança . 
- Todos os cadernos deverão ser encapados com papel azul e etiquetados. 
- Entrega dos materiais à professora: 24/01/2019 - Horários: das 7h30 às 11h30 (manhã) e das 13h30 às16h30(tarde) 
 
 
 

Início das aulas: 28/01/2019 

Horários: das 7h30 às 12h (manhã) e das 13h às 17h30 (tarde)  
 

01 livro paradidático: 

Terra dos papagaios 
Mariana Massarani.Salamandra 
 
 
 

 
 

 

 

 


