
 

CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - Baby II – 2020 

 
MATERIAIS QUE FICARÃO NA ESCOLA- (entregar na escola de 22/01 a 27/01) 

 

-1 brinquedo pedagógico adequado à faixa etária (1 carrinho ou 1 boneca de 

pano)* 

-2 folhas de papel celofane de qualquer cor 

-1 caixa de gizão de cera grosso 

- 6 potes de massa de modelar de 140 mg 

-4 tubos de cola branca 40 gramas (Tenaz) 

-2 metros de plástico bolha 

-2 fitas de cetim largas coloridas 

-2 lixas d’água 

-1 pincel atômico na cor preta Pilot ou Compactor 

-200 Folhas de sulfite 75mm 

-2 blocos de criative paper (Bloco criativo em 8 cores – Romitec: 325X235mm). 

-4 blocos de criative paper A3 

- 4 blocos de canson A3 branco 

- 2 potes de tinta tempera guache de qualquer cor, 250ml 

- 2 rolinhos de tecido para patchwork 

- 1 caneta para tecido de qualquer cor 

- 1 pacote de palitos de sorvete redondo 

- 2 cartelas de etiqueta bolinha de qualquer cor, 19mm 

- 1 rolo de barbante colorido 

- 1 pacote de saco plástico zip lock 

- 1 rolo de sisal fino 2mm de espessura 

 

BRINCAR HEURÍSTICO – (entregar na escola de 22/01 a 27/01) 

  

- 1 cesto de vime (tamanho médio) 

- 1 bacia de alumínio (qualquer tamanho)* 

- 1 pacote de pregadores de madeira 

- 2 copos de acrílico transparentes* 

- 2 pacotes de bobs para cabelo tamanho grande 

- 1 pacote de argola de madeira (qualquer tamanho) 

- 1 metro de tecido de juta  

 

 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL – Integral – (entregar na escola de 22/01 a 27/01)   

(Avisaremos via agenda quando for necessário repor) 

 

-1 sabonete* 

-1 saboneteira* 

-1 shampoo* 

-3 caixas de lenço de papel 

 

MANTER SEMPRE NA MOCHILA 

 

-1 pacote de lencinho umedecido* 

-1 pomada contra assaduras* 

-1 pacote de fraldas descartáveis* 

-1 copo com bico * 

- 1 termômetro* 

- 1 remédio para febre* 

- toalha de banho* 
- troca de roupa (colocar em um saco identificado) 

 
OBS: IDENTIFICAR COM O NOME DO ALUNO SOMENTE OS ITENS 

MARCADOS COM * (ASTERISCO). LETRA ARIAL MAIÚSCULA TAM. 14. 


