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LISTA DE MATERIAL 
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Material de Artes: 
 
10 cartolinas brancas 

01 caneta esferográfica azul ou preta 
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 jogo de canetinhas hidrográficas ponta grossa (6 cores) 
01 lápis de escrita nº2 
01 tubo de cola liquida 
01 pote de tinta guache 250 ml (vermelho) 
01 camiseta para artes 
  
Material de sala:

01 estojo com 3 repartições 
02 borrachas macias 
03 lápis de escrita 
01 caixa de lápis de cor com 12 
unidades 
01 apontador 
01 caixa de giz de cera curto e grosso 
01 caixa de cola colorida com 6 cores 
01 jogo de canetinhas  com 12 
unidades 
01 folhas de papel fantasia liso 
100 folhas de papel sulfite colorido 
200 folhas de papel sulfite branco 
03 cartolinas brancas 
01 folha de papel cartão (qualquer cor)                                             
01 pasta fina com elástico 
04 tubos de cola líquida de 40g 
01 pincel nº 8 
60 cm de contact transparente  
01 caixa de sapato encapada com 
papel e plástico 

01 toalha de mão 
01 creme dental 
01 escova de dente com capa de 
plástico 
05 folhas de papel color set (cores 
variadas) 
02 folhas de papel crepom (cores 
variadas) 
01 folha de papel laminado de qualquer 
cor 
01 caderno de desenho grande 48 
folhas (Inglês) 
01 rolo de fita adesiva 
01 folha de EVA (qualquer cor) 
01 fita larga colorida 
01 copo gravado o nome 
01 pasta classificadora sem grampo 
01 folha de Polasil ( lâmina de 
plastificar) 
08 grampos trilho de ferro 
10 palitos de sorvete

 

Livro de Inglês: Marcha criança – Educação Infantil volume I Autor: Cesar de Oliveira 

Nyaradi Editora: Scipione (pode ser comprado via internet) 

Observações: 

 Dias 31/01 e 01/02 – Entrega de materiais. 
 01/02 | 13h - Reunião com pais ou responsáveis. 
 Início das aulas – 04/02 segunda-feira.  

 Todo material deve ter o nome, incluindo o uniforme. 

 


