
 

 

 

 

01 caderno de desenho grande capa dura (98 folhas) 
1 pasta polionda A4 (2 cm) (azul) 
05 pastas de grampo/trilho cores variadas 
01 pasta de grampo/trilho amarela (Inglês) 
02 blocos de A3 branco (50 folhas) 
01 cartolina branca 
02 pacotes de papel criativo/criatividade (que não seja 
tipo reciclável) 
01 pacote de sulfite (100 folhas) 
01 folha de lixa 
01 fitilho 
O3 tintas cara pintada (cores diversas) 
01 caixa de cola plástica 
01 caixa de giz de cera GROSSO (12 cores) 
01 caixa de lápis de cor GROSSO (12 cores) 
01 jogo de caneta hidrocor (PONTA GROSSA - 12 cores) 
03 potes grandes de massinha 
01 pincel chato nº10 (cabo longo) 
01 rolinho de pintura  
01 estojo grande com zíper (com nome) 
01 tela tamanho 20 CM x 30 CM 
04 refis de cola quente grossos 
01 avental plástico para pintura 
01 pasta catálogo (preta) com 20 plásticos grossos para 
Ensino Religioso (Ofício) 
02 revistas para recorte 
01 fita crepe 
01 rolo de fita d’água (marrom) 

02 tubos de cola branca grande 
01 cola de silicone (fria) 
01 Durex transparente grosso 
01 caneta permanente preta  
01 tapete emborrachado com nome para sentar no chão  
01 rolo de lastéx 
02 Potes de tinta guache grande (cores primárias) 
02 pacotes de lantejoula (TAMANHO GRANDE 10 ou 12) 
02 tubos de glitter (cor que desejar) 
01 pacote de algodão 
01 pacote de palito de sorvete 
03 folhas de papel cartão (cores variadas) 
04 folhas de color set (cores variadas) 
06 folhas de EVA (cores variadas) 
02 folhas de EVA com glitter (cores variadas) 
02 folhas de EVA estampado: poá/ corações/ estrelas 
1 metro de TNT marrom, vermelho, amarelo, branco e 
verde 
01 barbante colorido 
O1 tesoura com mola e sem ponta 
O1 tesoura para massinha 
01 metro de contact estampado 
01 pacote de bexigas coloridas 
01 pacote de papel dobradura 
O1 esponja de lavar louça para aula de artes 
01 jogo pedagógico de madeira ou plástico. Ex: quebra-
cabeça, blocos de encaixe, engenheiro construtor... 
02 papel crepom ( cores variadas)

 

  

 

 

OBS1: 01 creme dental/ 01 escova de dente com nome (a escova 
deverá vir dentro de uma capa plástica protetora para escova 
dental)/ 01 garrafa (tipo squeeze) para água com nome  
OBS 2 : O material deverá ser convencional e simples. Os cadernos 
deverão vir devidamente encapados e etiquetados, e os demais 
deverão conter o nome do aluno e o ano. Todo uniforme deverá ter 
identificação, especialmente o abrigo de inverno. 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

Escolher dois livros: um de conto de fadas, o 
título que desejar (com figuras grandes e texto 
pequeno). 
Outro que desejar pode ser: de cores, formas, 
animais, objetos ou frutas.  

 

LIVRO DIDÁTICO: 

COLEÇÃO PESSOINHAS – MATERNAL - Autoras: 
(Ruth Rocha; Anna Flora) – Editora FTD. 
(Integrado) 
 

Lista de Material 2020 – Infantil II 

- Reunião de pais e Entrega do material: 28/01/20 

Horários: Manhã às 7h30min  |  Tarde às 13h 

- Início das aulas: 29/01/20 

Horários: Manhã às 7h30min  |  Tarde às 13h 

 


