
 
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 

INFANTIL II – 2016 
 
MATERIAIS QUE FICARÃO NA ESCOLA 
 
-1 brinquedo pedagógico (sugestões: jogo de ferramentas, jogo médico, jogo panelinhas, 
jogo cabeleireiro, animais de fazenda, uno, dominó, etc.) 
-2 blocos de folhas de creative color set  
-2 blocos de papel canson A4 branco.  
-1 bloco de papel canson A3 branco  
-1 CD-R (com embalagem de plástico transparente)  
-1 camiseta usada de adulto para as aulas de pintura   
-1 caixa de tinta guache (com 6 cores) – Acrilex ou Faber Castell   
-2 caixas de massa de modelar c/ 12 cores soft com amido  
-1 caixa de giz de cera curton com 15 cores (Acrilex ou Faber Castell)  
-1 caixa de lápis de cor com 24 cores (Acrilex ou Faber Castell) 
-1 pote de tinta tempera guache de 250 ml Acrilex – Amarela 
-1 paleta  
-1 pincel chato nº10 
-1 pincel filbert Ref.844 n° 12 Tigre 
-1 caixa de canetinha hidrocolor com 12 cores (Acrilex ou Faber Castell) 
-1 folha de etiqueta bolinha colorida diam. 19mm.  
-2 cadernos brochurão capa dura 48 folhas azul* 
-1 caderno de desenho com 60 folhas (capa dura)* 
-1 crachá com presilha*  
-1 envelope branco tamanho 240X340  
-1 m de contact transparente  
-1 fita metaloide larga ou durex metalizado  
-4 lápis nº 2 pretos  
-2 borrachas macias  
-1 apontador com depósito  
-1 folha de etiquetas brancas ref. 8099F. retangular  
-1 pasta polionda azul 2 cm (lição de casa)*  
-1 pasta de plástico azul grampo e trilho*  
-3 potes de gliter 3g. (colorido) 
-1 saquinho de lantejoulas (qualquer cor)  
-15 envelopes de plástico grossos com 4 furos tamanho ofício 
-200 folhas de sulfite 75mm 
-1 caixa de tinta plástica (Acrilex ou Faber Castell) 
-2 potes de tinta de tecido (azul e laranja) - Acrilex 
-1 caneta de tecido (qualquer cor) 
-5 tubos de cola bastão (Pritt) 20g.  
-2 tubos de cola líquida (Tenaz) 40g.  
-1 tesoura sem ponta  
-1 pacote de palito de sorvete redondo colorido 
-1 mala ou mochila (Não aconselhamos mochila de rodinhas)  
 
 



MATERIAIS DE HIGIENE QUE FICARÃO NA ESCOLA 
  
-2 caixas de lenços de papel  
-1 pote de lencinhos umedecidos 
 
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL QUE FICARÃO NA MOCHILA (materiais deverão ser 
repostos quando necessário) 
 
-1 escova de dentes*  
-1 pasta de dentes*  
-1 toalhinha de mão  
-1 escova ou pente de cabelo*  
-1 squeeze (para água)*  
-1 copo de plástico resistente*  
 
LISTA DE MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL (Os materiais devem ser trazidos em uma sacola 

separada) 

- 1 giz de cera 
- 1 caixa de lápis de cor de 12 cores 
- 1 caixa de canetinhas 

- 1 tubo de cola líquida (Tenaz) 40g.  
- 1 livro de histórias (de acordo com a idade do aluno) 
- 1 brinquedo pedagógico  
- 1 lápis de escrever  

- 1 borracha 

-1 tubo de cola bastão 20g. (Pritt) 
- 2 potes de 140mg de massa de modelar colorida 
- 1 pote de lencinhos umedecidos 
- 1 bloco de papel canson 
- 1 bloco de creative color set 
 

OBS: IDENTIFICAR COM O NOME DO ALUNO SOMENTE OS ITENS MARCADOS COM * 
(ASTERISCO). LETRA ARIAL MAIÚSCULA TAM. 14. 
 
  
 
 


