
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS INFANTIL I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Todo material deverá ser devidamente etiquetado e identificado, sendo entregue no dia 28/01/2019 

para a professora/auxiliar nos horários 7h30 – 11h30 (alunos do período matutino) / 13h00 – 17h00 

(alunos do período vespertino). Nesse dia não haverá aula. 

 A Agenda Escolar será oferecida pelo colégio. 

 Identificar o uniforme com tinta para tecido ou bordar. 
 

Reunião de Pais para orientações sobre o ano letivo: dia 25/01/2019, das 7h30 às 9h30. 

INÍCIO DAS AULAS: dia 29/01/2019. 

Materiais para sala de aula 
 

Materiais de uso pessoal 
 

1 Pasta transparente vermelha com elástico Ofício. 
20 Sacos plásticos A3. 
20 Sacos plásticos A4 com furos. 
2 Tubos de cola líquida lavável de 110gr. 
2 Tubos de cola bastão 40gr. 
1 Caixas de Tinta Plástica com 6 cores 20ml. 
1 Tintas guaches 250 ml (vermelha) 
2 Placa de EVA (amarelo e laranja). 
3 EVA glitter (laranja, preto e marrom). 
1 EVA plush (amarelo) 
4 Caixas de massa para modelar 12 cores amido 
100 Palitos de sorvete redondo. 
10 Pratinhos de papelão nº 3 
4 Cartolinas brancas. 
1 folha de ColorSet rosa 
1 Pacote de forminhas de brigadeiro (a cor que preferir). 
2 Cartolinas laminadas (azul e rosa). 
2 Folhas de papel cartão (verde). 
2 Folha de papel crepom (verde). 
1 Rolo de durex  colorido (a cor  que preferir). 
1 Pacote pequeno de algodão. 
1 Pacote de glitter de 100g (a cor que preferir). 
1 Rolinho de lastex. 
2 Fitas dupla face 19x30. 
2 Fita crepe19x50. 
2 Pacotes com 2 metros cada de TNT gramatura 80 gr 
(cinza e roxo) 
½ Metro de feltro (a cor que preferir). 
1 Brochinha para pintura pequena. 
1 Rolinho para pintura 
1 Ecotela 20x29 
1 Esponja 
1 Pacote de prendedor de roupa de madeira. 
1 Estojo de caneta hidrocor com ponta grossa 6 cores 
1 Caixa de giz de cera grosso triangular 12 cores 
1 Pacote de bexiga nº 7 vermelha 
1 Pacote Offpinho Lumi 100 fls 
1 Pacote ColorSet A3 colorido 
1 papel celofane transparente 
1 durecão 
2 refil cola quente grosso 
1DVD 
1 cola glitter verde 
1 avental para pintura 
 

 
1 lancheira contendo um guardanapo de pano com nome 
marcado. 
 

 Trazer dentro da mochila todos os dias: 
1 sabonete (na saboneteira) 
1 toalha de banho 
1 pente ou escova de cabelo 
1 troca de roupa com o nome da criança (não é necessário 
ser o uniforme). 
1 escova de dente 
1 pasta de dente 
 
 

 Os pertences abaixo ficarão no colégio: 
1 pacote de fraldas. 
1 tubo de pomada. 
4 caixas de lenço de papel. 
1 pacote de lenço umedecido. 
 
 
 

 Posteriormente, na reunião de pais, a 
professora irá pedir um livro. 

 

 


