
  
 INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/02/2021 – QUARTA - FEIRA 13h 15min 

 

LISTA DE MATERIAIS 2021 
EDUCAÇÃO INFANTIL/NÍVEL A 

 

Para uso diário (trazer na mochila com nome completo do estudante):  

01 Garrafa para água/squeeze para uso diário  
01 Calcinha ou cueca e 01 meia com o nome do aluno  
01 Calça (pode ser usada)  
01 Toalhinha para hora do lanche  
 

Para uso em sala de aula (ficam na sala de aula):  

01 Crachá  
01 Livro de História Infantil (de acordo com a faixa etária)  
02 Vidros de tinta têmpera (300 ml)  
02 Pincéis nº 12 e 14 (um de cada)  
10 Botões (tamanhos e cores diferentes)  
01 Caixa de cola colorida (6 cores)  
01 Caixa pequena de algodão  
01 Pacote de palitos de picolé  
01 Revista velha (Solicitamos que seja observado o tipo de revista enviada)  
02 Potes de sorvete (vazio)  
01 Avental plástico manga longa, para pintura  
01 Jogo pedagógico (de acordo com a faixa etária)  
01 Caixa de cotonetes  
01 Lixa nº 60  
01 Folha de EVA 
01 Caneta para lâmina de retro projetor  
02 Caixas de massa de modelar  
01 Folha color set  
50 Folhas de desenho (120g/m² ou 140g/m²)  
02 Folhas celofane colorido  
01 Folha de papel crepom  
01 Folha de papel cartaz  
100 Folhas A4 coloridas  
01 Rolo de papel toalha  
50 Folhas grandes A3 (120g/m²)  
01 Pasta de cartolina com abas e elástico  
01 Caixa organizadora de plástico (15 ou 20 litros)  
01 Rolo de pintar pequeno  
01 Pacote de papel (32 folhas) colorido criativo 8 cores (80g/m²)  
01 Fita reforçada em papel Kraft corrugado 48mmx50m  
01 Tubo de cola líquida 90g  
01 Tubo de cola líquida 500g para reposição  
02 Cola bastão  
01 Tesoura de ponta redonda  
01 Caderno de desenho (grande) capa dura 48 folhas  
01 Caixa lápis de cor  
02 Caixas de giz de cera (curtos)  
01 Estojo (para lápis de cor)  
01 Cola com glitter  
02 Escova de dentes  
01 Porta Escova de Dentes e Creme Dental  
02 Tubos de creme dental infantil  
01 Rolinho de fitilho  
01 Alfabeto em EVA  
01 Pote para guardar giz de cera  
10 Saco plástico tamanho A4 sem furos  
01 Pacote de números em EVA  
01 Rolo de barbante  
01 Jaleco manga longa branco, com identificação do aluno, para práticas no laboratório de ciências  

 
OBSERVAÇÃO: 

a) Todo material deverá ter a identificação do aluno.  

b) Os materiais deverão ser entregues para a professora titular até o dia 05/03/2021.  
c) A escola orienta as famílias que o uso da mochila e lancheira são opcionais para os alunos. Caso a família optar pela mochila, 
salientamos que a mesma deverá ser pequena.  


