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LISTA DE MATERIAIS 2019 
 

G2/G3- Educação Infantil 
 

Materiais 
 

4- Folhas de cartolina - Cores variadas 

3-Folhas de papel crepom - Cores variadas 

3-Folhas de papel laminado - Cores variadas 

3-Folhas de papel celofane - Cores variadas 

6-Folhas de papel cartão - Cores variadas 

4-Folhas de papel color set - Cores variadas 

4-Folhas de papel camurça - Cores variadas 

4-Folhas de papel lixa - Cores e espessuras variadas 

1-Pacotes de color card - Color set colorido A4 

3-Pacotes de color card - Color set colorido A3 

3-Blocos de papel criativo 120g - 325x235mm - 8 cores 

4-Blocos de canson A3 – BRANCO 

2-Blocos de canson A3 8 cores 

1-Bloco de papel Lumi Paper - A4 

1-Tela de pintura 30x40 cm 

5-Pasta polionda A4 -com alça e fecho- (1 amarela, 1 azul, 1 verde e 1 transparente) 

1-Metro de tecido de algodão estampado 

1-Metro de Toalha plástica – Transparente 

1-Estojo de canetinhas ponta grossa hidrocor - 12 cores 

2-Caixas de giz pastel – 12 cores 

3-Canetas para retroprojetor - Cores variadas 

3-Tubos de cola bastão 90g – Pritt 

3-Tubos de cola branca 110g – Pritt 

1-Rolo pequeno de barbante - Cores variadas 

2-Pincéis redondos - Número 24 

3-Rolinhos de espuma para pintura de 10cm 

2-Pincéis chato nº 20 

1-Estojo de pintura aquarela 

2- Caixas de pintura a dedo 

4-Potes de tinta guache de 250 ml  ROXO -  MARROM -  PRETO -  ROSA 

2-Caixas de cola plástica – Plasticor 

FAVOR ENVIAR AS 
FOLHAS ABERTAS. 
NÃO ACEITAREMOS 

FOLHAS 

ENROLADAS. 
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1-Caixa de cola plástica – Plasticor com gliter 

3-Anilinas líquidas ou em pó - Cores variadas 

2-Frascos de gliter 

2-Frascos de lantejoulas - Cores variadas 

2-Rolos de fita crepe grossa 

3-Rolos de fita adesiva 2cm - Cores variadas 

2-Fitas de cetim n°05 – 10 metros – 22mm de largura 

4-Esponjas grandes porosas 

1-Pacote de palito de sorvete - Cores variadas 

2-Caixas de lenço de papel 

3-Potes de massinha para modelar – 500g - Cores variadas - Soft Acrilex 

1-Kit de pintura facial 

1-Kit de brinquedos para massinha 

1- Jogo para faixa etária – Encaixe, blocos de madeira, etc. 

1-Kit de brinquedos de areia (balde, pás, forminhas,peneira, carrinhos…) 

1-Fantasia (nova do tamanho da criança) 

1-Camiseta P adulto – (para ser utilizada por cima do uniforme nas atividades de ateliê) 
 

INFORMAÇÕES 
 

- OBS.: SERÁ COBRADA UMA TAXA PARA MATERIAL COLETIVO. 
 

- Entrega do material: 22 e 23 de janeiro de 2019. 
 

- OS PAPÉIS DEVERÃO SER ENTREGUES ABERTOS. (NÃO É 
NECESSÁRIO IDENTIFICAR CADA FOLHA). 
 
- A agenda será fornecida pela Escola no início das aulas. 
 

- Todo material deverá ser identificado com o nome completo do aluno. 
 

- O uniforme é de uso obrigatório, e também deve ser identificado com o nome 

do aluno. (sugestão bordar). 
 

- Os alunos precisarão usar diariamente uma lancheira, contendo uma 

toalhinha para apoiar seu lanche.  Uma  mochila  que  deverá  conter:  três  

trocas  de  roupas  (em  um  saquinho  de  tecido identificado, camisetas, 

calças ou bermudas, calcinhas ou cuecas, três pares de meias e um tênis 

confortável).A agenda deverá ser transportada diariamente dentro da mochila. 
 

-  Solicitamos  uma toalha  de  banho,  que permanecerá na Escola durante a  

semana e  retornará para casa ás sextas-feiras para higienização, devendo 

retornar na semana seguinte. 
 

- As crianças que fazem o momento da soneca durante a tarde, deverão enviar 

semanalmente um lençol e travesseiro pequeno, e uma cobertinha, itens que 

também retornarão ás sextas-feiras. 
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- Para os alunos que usam fraldas, solicitamos o envio de um kit higiene, 

contendo lenços umedecidos, pomada, sabonete líquido e fraldas, tudo 

identificado com o nome do aluno. 
 

 
 
 
 
 

 


