
  

 

 

 

Parte A  

(Todos esses itens devem ser etiquetados) 

 

1 revista com gravura (para recortar) 

1 gibi 

2 sacolinhas de plástico grosso (Tam. 30x35) -   

vermelha (coloque em um plástico transparente e a 

etiqueta com o nome do lado de fora) 

2 colas em bastão de 40g (de boa qualidade) 

4 lápis pretos, triangular nº 2 B - JUMBO 

2 vidros de cola branca 90g; 

3 borrachas brancas macias  

1 apontador com depósito de 2 furos (um para lápis 

comum e um para lápis jumbo) 

1 caixa de lápis de cor Jumbo (12 cores) gigante 

1 estojo de pincel atômico 850 (12 cores) jumbo 

1 tesoura, modelo tradicional, sem ponta, de boa 

qualidade (com nome gravado) OBS: aluno canhoto 

trazer tesoura adequada.  

1 caderno brochura grande, vermelho, capa dura, 48 

folhas, para agenda  

2 caderno brochura grande, vermelho, capa dura, 

sem pauta, 80 folhas (PARA CASA e ATIV. EM SALA)    

1 caderno com pauta Alibombom, vermelho, com 80 

folhas (1,2,3, X) 

2 estojos de tecido com 2 divisórias grandes e com 

zíper para guardar: borracha, canetinha, lápis de 

escrever e de cor  

1 maleta novaonda ofício 380x280x45mm vermelha   

1 pasta plástica vermelha, grossa, com elástico (34 X 

25cm);    

1 garrafinha de água (trazer diariamente) 

5 cartelas de adesivos pequenos (de sua preferência)  

1 estojo de tinta Confetti 15 ml c/6 unidades 

1 pacote de massa de EVA de 250 gramas (qualquer 
cor) e uma vasilha com tampa para guardá-la.  
1 jogo pedagógico (de alfabetização ou matemático ou de 

estratégia ou que desenvolva a coordenação motora fina, desde 

que adequado a faixa etária)  

 

Parte B 

2 placas de EVA com glíter (azul e lilás) 

1 pacote de papel A4 com 500 folhas (branco) 

5 folhas de papel mágico TAM A4 

10 pratos de papelão tam. 2 (para técnica de artes) 

1 caderno de desenho, capa dura, com 48 folhas 

2 tintas guache de 250ml – (preta e verde) 
4 folhas de etiqueta A4 medida 288,5mm x 2,00mm 

1 caneta de retroprojetor (cor a escolha) para técnica 

de artes.  

100 folhas de papel sulfite (rosa) 

2 tintas de tecido acripuff (amarela e rosa) 

1 ecotela 30x40 

1 pacotinho de contas ou tererê (qualquer cor) 

 

PROJETO BAÚ LITERÁRIO 

Na primeira semana de aula a professora solicitará um livro de história e marcará o prazo para a entrega. O título 

será selecionado pela equipe pedagógica.  

 

ENTREGA DOS MATERIAIS (data reservada para a Educação Infantil) 

Dia: 20 de janeiro – PARTE B 
Horário: 13h às 16h30min                                 

 Local: Sala de vídeo – anexo ao G1 

 

Dia: 04 de fevereiro -  PARTE A -  TODOS OS ITENS DEVEM ESTAR ETIQUETADOS E EM UMA SACOLA GRANDE. 

Horário: 18h30min (na 1ª reunião de pais)                         

 Local: na sala de aula do seu/sua filho (a). 

LISTA DE MATERIAIS 2020 - EDUCAÇÃO INFANTIL  

 INFANTIL V (2º PERÍODO) 

 


