
 

 

 

 

 

  

 
 

 1 bloco de papel canson A3, com 20 folhas, branco 
 1 bloco de papel canson A4, com 20 folhas, branco 
 1 bloco de color set A3 
 1 caderno de cartografia de 48 folhas, sem folha de seda intermediária 
 1 caderno pequeno capa dura, 48 folhas (para usar como agenda) 
 1 pacote de lantejoula grande (cor de sua preferência)  
 1 tesoura sem ponta com nome gravado 
 1 caixa de lápis de cor 12 cores 
 1 estojo com 12 canetas hidrocor (ponta grossa) 
 1 kit de canetas para tecido na cores (verde, azul, vermelha e preta) 
 1 apontador com depósito 
 1 borracha branca macia  
 2 lápis pretos nº 02 (triangulares) 
 1 stetro (borracha pedagógica para lápis/ apoio dos dedos) 
 1 caixa de madeira MDF para pintura, tamanho 10 X 10 cm  
 1 camiseta branca em algodão, lisa, do tamanho do papai 
 1 pincel modelo 816,  nº 4 
 2 colas em bastão 10g 
 1 tubo de cola liquida 110g 
 10  botões  coloridos  
 1 fita de cetim de 1cm de espessura, qualquer cor 
 1 pacote de palitos de sorvete sem cor, pontas arredondadas(50 unidades) 
 2 revistas em bom estado (com figuras) 
 1 camiseta usada (de adulto) para a Oficina de Arte 
 2 placas em EVA (cores diferentes) 
 2 cartolinas coloridas (cores diferentes) 
 2 gibis 
 2 livros de história adequados à faixa etária (pedimos atenção ao texto) 
 1 jogo ou brinquedo pedagógico adequado à faixa etária. Sugestões: Pula pirata, 

Cara a cara, Lince, Pinote, Puxa, Puxa Batatinha, Tapa certo, Pula macaco, jogos de 
memória, jogos de encaixe/construção, jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, etc. 
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Lista de Materiais – ANO: 2019 
Período Complementar – Infantil IV e Primeiro Ano 



 

 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 O uso do uniforme para as atividades esportivas será obrigatório a partir de 
11/02/2019. IMPORTANTE: consultar o uniforme necessário para a prática das 
modalidades esportivas de seu (sua) filho (a). 
 
 Material pessoal (ficará no armário do aluno durante o ano): uma nécessaire 
contendo escova de dente, creme dental; lenço umedecido para higiene pessoal; uma 
caixa de lenço de papel; uma troca completa de roupa. Todos os itens de uso pessoal 
devem estar identificados com nome completo da criança. Às sextas-feiras, a 
nécessaire será enviada para casa para reposição de itens e higienização. 
*Observação: sempre que necessário, solicitaremos a reposição/higienização destes 
materiais. 
 
 Os materiais solicitados para o Período Complementar deverão ser 
identificados com nome completo da criança e entregues à professora responsável 
na primeira reunião do Período Complementar, em sacolas também identificadas. 
 
 Em virtude dos eventos e projetos pedagógicos, outros materiais, livros, 
ingredientes para culinária poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 
 
 

 
Reunião de Pais: dia 28 de janeiro de 2019 

 
Horário: às 10h30, após a Reunião de Pais do Período Regular. 

 
Local: Sala de aula – Prédio do Complementar 

 


