
 

CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - BABY III – 2020 
 

MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE FICARÃO NA ESCOLA – (entregar na escola de 

22/01 a 27/01) 
 

-1 brinquedo pedagógico (sugestão: carrinho, boneca de pano ou plástico, 

animais de fazenda, kit dentista...) 

- 4 potes de massa de modelar de cores variadas 140 mg 

- 2 tubos de cola bastão - Pritt (40g) 

- 10 grampos trilho (Romeu e Julieta) 

- 10 plásticos de 4 furos 

- 1 pincel atômico na cor preta Pilot ou Compactor 

- 2 pastas poliondas transparente de 2 cm 

- 200 Folhas de sulfite 75mm 

- 1 metro de fita de cetim de qualquer cor, 2 cm 

- 1 rolinho de tecido para patchwork. 

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

- 2 blocos de criative paper A3 

- 3 blocos de canson A3 branco 

- 2 fitas crepes grossas (48X50mm) 

- 1 fita adesiva larga transparente 45x45 

- 1 pacote de palitos de sorvete redondos e coloridos 

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

- 1 rolinho de pintura 

- 1 paleta de aquarela 

- 4 colas brancas Tenaz 35g 

- 1 estojo de caneta hidrocor jumbo com 12 cores (Acrilex ou Faber Castell)* 

-1 caixa de giz de cera curton com 15 cores (Acrilex ou Faber Castell)* 

- 1 rolo de barbante cru ou colorido 

- 1 rolo de sisal pequeno 

- 5 botões grandes 

- 2 metros de contact transparente 

- 1 pacote de pregadores de madeira 

- 1 espelho 15x21 

 

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

 

- 1 colher de pau de qualquer tamanho 

- 1 panela de alumínio pequena 

- 1 metro de tecido de juta  

- 1 pacote de argolas de cortina de plástico ou madeira 

- 1 peneira de qualquer tamanho 

 
MATERIAIS DE HIGIENE QUE FICARÃO NA ESCOLA – (entregar na escola de 22/01 a 

27/01) 
 

 

(Avisaremos via agenda quando for necessário repor) 

 

- 2 caixas de lenços de papel* 

- 4 pacotes de lencinhos umedecidos* 

 

MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL QUE FICARÃO NA MOCHILA 



 

(Deverão ser repostos quando necessário) 
 

-1 escova dental* 

-1 pasta de dentes* 

-1 toalhinha de mão* 

-1 squeeze (para água) * 

-1 copo de plástico resistente* 
 

 

LISTA DE MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL – (entregar na escola de 22/01 a 27/01) 
 

Deverá ser entregue em uma sacola separada 
 

- 1 tubo de cola branca (Tenaz) 

- 4 potes de massa de modelar de cores variadas de 140 mg 

- 2 pacotes de lencinhos umedecidos 

- 2 caixas de lenço de papel 
 

OBS: IDENTIFICAR COM O NOME DO ALUNO SOMENTE OS ITENS MARCADOS COM * 

(ASTERISCO). LETRA ARIAL MAIÚSCULA TAM. 14. 
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