
  
 

 

Lista de Material Escolar: Infantil I – 2021 
 

01 Caderno grande de capa dura/brochura (amarelo) com 48 folhas para AGENDA 
01 Caneta permanente (preta) 
01 Lápis preto JUMBO 
01 Caixa de giz de cera JUMBO (ECOGIZ) 
04 Caixas de massinha (SOFT) 
02 Caixas de tinta guache 
01 Caixa de cola colorida 
02 Tubos de cola glitter 
01 Pacote de palito de picolé (madeira) 
01 Folha de papel crepom -Opções de cores: amarelo, verde, azul e vermelho 
01 Folha de papel guachado 
01 Folha de papel seda - Opções de cores: amarelo, verde, azul e vermelho 
01 Folha de papel espelho – dobradura - Opções de cores: amarelo, verde, azul e vermelho 
01 Folha de cartolina branca 
01 Folha de papel camurça - Opções de cores: amarelo, verde, azul e vermelho 
01 Folha de papel cartão - Opções de cores: amarelo, verde, azul e vermelho 
02 Papéis Kraft 
10 Folhas de papel canson A4 (branco) 
04 Folhas de EVA (glitter e estampado) 
½ Metro de tecido comum 
01 Metro de fita de cetim 
01 Novelo de lã 
01 Pacote de lantejoula grande 
02 Tubos de cola branca grande (90g) 
01 Pincel n.º 12 
01 Rolinho para pintura 
01 Potinho com glitter 
01 Pasta amarela com elástico 
04 Pastas amarelas com grampo (para tarefas e atividades extras) 
01 Caderno de desenho grande amarelo 
01 Metro de elástico fino 
300 Folhas de sulfite branca 
100 Folhas de Sulfite colorida (amarela) 
100 Folhas de sulfite colorida (rosa) 
01 Lancheira 
01 Bola 
01 Bambolê 
01 Estojo com duas repartições 
01 Livro de historia infantil (Letra Bastão – Forma grande) 
 
Os itens abaixo são de uso do aluno, compartilhados coletivamente, portanto podem estragar ou ficar incompletos. Dessa forma não garantimos a 
devolução do mesmo ao final do ano letivo:           
01 Lousinha Mágica 
Blocos (plástico ou de madeira)                                                 

                                                                                                     
Material de Higiene: 
01 Sacolinha de higiene na cor amarela 
01 Copinho plástico com tampa 
01 Pasta de dente sem flúor 
01 Escova de dente 
01 Toalha de mão com nome 
02 Caixas de lenço 
01 Sabonete líquido                           Opcional caso o aluno tenha preferência por marca específica. 
01 Caixa de “band-aid” 
01 Pacote de Algodão 
01 Pacote de lenço umedecido 
Se usar Fralda (3)                              Deverá ficar na mochila do aluno (todos os dias) 
 
 
 

- OS MATERIAIS PODEM SER ENVIADOS NA SACOLA, POIS SERÃO ALOCADOS EM CAIXAS ORGANIZADORAS NA SALA DE AULA - 
 

- NÃO SERÁ NECESSÁRIO ENVIAR CAIXA DE PLÁSTICO OU DE SAPATO - 
 

- FAVOR IDENTIFICAR TODOS OS MATERIAIS - 

 


