
 

 

 

Parte A 

 (Todos os itens devem ser etiquetados) 

2 revistas com gravuras (para recortar) 
4 pacotes de lenços umedecidos  
2 pacotes de sacos zipados para colocar roupas 
molhadas TAM A4 
1 baldinho de areia com pazinha e forminhas 
1 avental até o joelho em tecido verde ou uma 
camiseta velha de adulto  
1 mochila com 1 troca de roupa e chinelo ou sandália 

(todos os itens com nome marcado)    

1 caixa de giz de cera, jumbo com 12 cores   
1 caixa de lápis de cor triangular gigante (12 cores) 
com apontador 
1 estojo de pincel atômico 850 (12 cores)  
1 dúzia de pregador de roupa (madeira)  
1 foto da criança 3X4 (recente) 
1 caderno grande, brochura, capa dura, 48 folhas 
(para agenda)  
1 bolsinha com zíper (estojo) 
1 maleta novaonda ofício 380x280x45mm azul 

2 sacolinhas de plástico grosso (Tam. 30x35) -  azul 
(coloque em um plástico transparente e a etiqueta 
com o nome do lado de fora) 
1 estojo de tinta Confetti 15 ml c/6 unidades 
2 vidros de cola branca 90g;  
3 cartelas de adesivos pequenos 
2 lápis pretos, nº2, jumbo triangular  
1 pacote de massa de EVA de 250 gramas (qualquer 
cor) e uma vasilha com tampa para guardá-la.  
1 garrafinha de água – com nome (trazer 
diariamente) 
1 pandeiro – com nome marcado 
1 chocalho - com nome marcado 
2 brinquedos pedagógicos -  1kit bichinhos da 
fazenda, ou zoológico e 1 boneca ou 1carrinho 
1 tesoura, modelo tradicional, sem ponta, de boa 
qualidade (com nome gravado). Observem o lugar de 
encaixe do dedo. A fig. com a seta é a opção correta. 
Aluno canhoto trazer tesoura adequada.  

 

 

Parte B 

1 rolo de fita metaloide 10mm 50mt (vermelha) 
1 pct. com 50 unidades de olhos móveis (15mm) 
1 pct. com 100 folhas de papel A3 gramatura 120g;                  
2 tintas guache de 250ml – (branca e amarela) 
1 caneta de retroprojetor (escolher a cor) - para 
técnica de arte 
4 folhas de etiqueta A4 medida 288,5mm x 2,00mm 
 

5 folhas de papel mágico TAM A4 
1 Vaso preto para planta tam.  10,5cm x 14cm 
10 pratinhos de papelão tam. 8 

1 ecotela 30x40 

3 capas e contracapas de encadernação tam. A3. 

3 espirais tam.  A3. 9mm  

1 tinta acripuff 37ml (marrom) 

 

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 III (Maternal III) 

 


