
 

 

 

 

01 Caderno de desenho grande capa dura (98 folhas) 
01 Pasta polionda A4 (2 cm) 

  01 pasta de grampo/ trilho amarela (Inglês) 
01 Caixa de giz de cera GROSSO (12 cores)  
01 Caixa de lápis de cor GROSSO (12 cores) 
04 potes grandes de massinha 
01 Pincel chato nº10 (cabo longo) 
01 Estojo grande com zíper (com nome) 
01 Tela tamanho 20 CM x 30 CM 
04 Refis de cola quente grossos  
04 Refis de cola quente finos 
01 Avental plástico para pintura  
01 Pasta catálogo (preta) com 40 plásticos grossos 
para Ensino Religioso (Ofício) 
02 Revistas para recortes  
01 Fita crepe 
01 Rolo de fita d’água (marrom)  
02 Tubos de cola branca (grande)  
01 Caneta permanente preta  
04 Tintas líquidas faciais, potes pequenos: meninas 
(rosa, vermelho, branco e roxo) e meninos (preto, 
amarelo, azul e verde) 

 01 Cola bastão  

01 Tapete emborrachado com nome para sentar no chão 

01 Livro de história infantil com figuras grandes e 

texto pequeno 

01 Rolo de lastéx 

01 Caixa de tinta guache pequena  

02 pacotes de lantejoulas (TAMANHO GRANDE - cor livre) 

02 Tubos de glíter (cor que desejar) 

01 Pacote de papel criativo/criatividade (que não seja 

tipo reciclável) 

01 Pacote de palito de sorvete  

02 Folhas de papel cartão (cores variadas)  

02 Folhas de color set (cores variadas) 

01 Pacote de panos de limpeza - Utilizados nas aulas de Arte 

08 Folhas de EVA (amarela, preto, verde, pele, laranja, 

vermelha, branca e azul) 

02 Folhas de EVA com glíter 

3 metros de TNT (escolher entre as cores: vermelho, 

verde, azul, amarelo, branco, laranja, preto ou marrom)  

01 Pacote de sulfite (100 folhas)

 

 

 

Lista de material 2018 – Infantil II 

- Reunião de Pais e entrega do material: 24/01/18 
Horários: Manhã às 7h30min  |  Tarde às 13h 
* Neste dia a professora estará na sala de aula para 
receber o material e os pais. 
 

- Início das aulas: 25/01/18 
Horários: Manhã às 7h30min  |  Tarde às 13h 
 

OBS. 1: 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. 
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