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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO 
Baby II – 2014 

 
 
Materiais Pedagógicos que ficarão na escola  
 
-1 brinquedo pedagógico (sugestão : jogo de ferramentas, jogo médico, jogo panelinhas,  
jogo cabeleireiro, animais de fazenda, etc).  
-1 bloco de papel canson A4 branco.  
-1 bloco de papel canson A3 branco.  
-2 blocos de 24 folhas de creative colorset  
-2 caixas de tinta guache (com 6 cores)  
-1 caixa de tinta plástica (com 6 cores)  
-1 caixa encapada na cor amarela (sapato ou camisa).  
-1 caixa de giz de cera curton com 15 cores  
-1 caixa com 6 cores de cola glitter 23g.  
-1 cartela de etiqueta bolinha colorida diam. 19mm.  
-1 camiseta usada de adulto para as aulas de pintura  
-3 CD-R (com embalagem de plástico transparente)  
-2 envelopes brancos medida 240X340mm.  
-5 envelopes plásticos grossos com 4 furos tamanho ofício  
-1 fita dupla face 12X30 m.  
-1 fita crepe 19X50 m.  
-3 fitas adesivas coloridas 12X10  
-1 fita adesiva transparente 12X30  
-1 fita metalóide larga ou durex metalizado  
-1 fita 3M adesiva transparente larga  
-1 folha de EVA colorido  
-1 folha de etiquetas brancas ref.8099F  
-50 folhas de papel sulfite A3  
-1 gibi  
-2 m de contact transparente  
-1 lástex  
-5 potes 140mg de massa de modelar colorida  
-1 pasta polionda amarela 5 cm  
-3 pastas de plástico amarelas grampo e trilho  
-1 pincel brochinha nº 3  
-1 pincel atômico  
-2 potes de gliter colorido 3g.  
-5 presilhas Romeu e Julieta de plástico   
-1 revista velha  
-1 rolinho para pintura 



- 1m de TNT amarelo ou branco  
-1 saquinho de lantejoulas (qualquer cor)  
-4 tubos de cola bastão 20g.  
-3 tubos de cola líquida 40g.  
-1 mala ou mochila (compatível para carregar apenas a agenda, uma troca de roupas e  
estojo de escovação). Não aconselhamos mochila de rodinhas.  
 
 Materiais de higiene que ficarão na escola  
 
-2 caixas de lenços de papel  
-2 potes de lencinhos umedecidos  
 
  
Materiais de higiene pessoal que ficarão na mochila  
 
 -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  
 
  
 
OBS: TODO O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO.  


