
 

 

LISTA DE MATERIAIS / 2017 – INFANTIL lI 
 
MATERIAIS PARA SALA DE AULA  
2 tubos de cola branca lavável 110g 1 caixa de lápis de cor triangular jumbo 12 cores 1 apontador jumbo 
1 durex colorido 1 metalóide 15mm 
1pacote de TNT amarelo/laranja 1 caderno de desenho 48 folhas (encapar)            4 caixas de massa para modelagem 12 cores 
amido 6 placas de EVA (vermelho, azul, verde, 
amarelo, fantasia e gliter) 1 estojo de canetas hidrocor BIG 12 cores 3 folhas de color set (preto, azul e amarelo) 
1 caixa de giz de cera triangular jumbo12cores 3 cartolinas brancas 
2 rolos de papel crepom (1azul e 1amarelo) 2 pacotes de forminha para doce coloridas 1 pacote pequeno de penas coloridas 
1 pacote de bexigas coloridas 1 caixa de tinta plástica 6 cores 15 ml 
2 potes de tinta guache 250 ml azul/amarelo 1 rolo de fita crepe 19x50 1 pacote de papel offpinho color 
05 sacos plásticos A3 sem furo 1 cartolina laminada vermelha 
2 papel cartão 1 pacote de palito de sorvete 
1 papel criativo color set canson A3 com 8 cores 1 novelo de lã colorida 1 pacote de prendedor de roupa de madeira 
1 rolo de fitilho ( cor a escolher) 2 caixa de fósforo 
1 rolo de barbante pequeno 1 pacote de argila escolar 1 lixa d´água 
 

MATERIAIS DE USO PESSOAL  
1 lancheira com guardanapo de pano 1 escova de dente  1 creme dental  
1 toalha de mão  1 tubo de álcool gel pequeno 
1 mochila tamanho padrão com uma troca de roupa (não precisa ser uniforme deve estar identificado com o nome da criança) 
6 fotos 3x4 – para identificação 1 baldinho de praia 
1 pacote de panos multiuso com furinhos 1pacote de papel toalha com 2 rolos 1 camiseta usada de adulto para pintura 
2 caixa de lenço de papel 1 garrafinha de água 
 Doação de um livro paradidático e um jogo educativo resistente, de acordo com a faixa 
etária da criança.  

  
 
Todo material devera ser devidamente etiquetado e identificado, sendo entregue no dia 23/01 para a professora ou 
auxiliar da turma no período em que o aluno irá estudar. Nesse dia não haverá aula, somente a entrega do material 
pelos Pais ou Responsáveis. 
 
Uniformes: na LIVROMAR da Rua São Luiz  ou também pela Sagrado Store – www.sagradostore.com.br 
 

Início das aulas: 25/01/2017- os alunos serão acolhidos nas salas de aula 


