LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019 – Educação Infantil
Materiais de uso individual do aluno: (devem vir etiquetados. O nome do (a) aluno (a) deve estar em letra caixa alta.
Ex.: ANA)
Quantidade
Apontador com depósito para lápis jumbo
Borracha branca – macia
Caixa de cola colorida com 6 cores
Caixa de giz de cera – “jumbo” – 12 cores
Caixa de lápis de cor – 12 cores
Camiseta tamanho adulto branca para artes (pode ser usada)
Canetinhas Hidrocor “Jumbo” – 12 cores
Cola bastão – 40g (boa qualidade)
Caixa de giz de cera “ jumbo” – 12 cores
Cola glíter 35ml – cor variada
Cola lavável branca– 90g com tampa de rosca (boa qualidade)
Espelho de bolso para exercícios de consciência fonológica
Estojo com 2 divisórias - para guardar os materiais de uso diário – lápis, borracha, apontador...
Folhas de EVA com glíter
Folhas de EVA tamanho cartolina – Cores: variadas
Folhas de lixas grossa
Folhas de papel desenho (dura) A4 180g – branca
Lápis de escrever
Novelo de lã 40g – cores variadas
Pacote de palito de picolé
Papel branco 180g/m2 A3 – 50 folhas
Papel color set – tamanho ofício
Papel colorido 80g/m2 A3 – 32 folhas
Papel colorido 80g/m2 A4 – 50 folhas
Papel crepom cores variadas
Pasta com elástico
Pincel chato (nº 20) – cabo longo
1 pote de tinta guache – 250 ml na cor ________________________________
Pote de massinha de modelar 150g
Prato de papelão nº8
Tela para pintura (30X20)
Pacote com algodão
Pacote com prendedores de roupa
Tesoura sem ponta (boa qualidade – cuidar mão dominante da criança)
Jogo peda Jogo pedagógico. Sugestões: Jogo da memória, Quebra-cabeça, Dominó, Pega-vareta, Super trunfo de animais, Jogos
que envolvam letras e números.
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Observações:
Todos os materiais deverão ter o nome do aluno. É importante que sejam de boa qualidade para maior durabilidade.
O estojo com os materiais de uso diário como: lápis, borracha, tesoura, cola e apontador deverão ficar na mochila do aluno.
Confira regularmente os materiais, durante o ano letivo, repondo-os quando necessário.
Materiais específicos de projetos e/ou perecíveis serão solicitados no decorrer do ano, à medida que forem necessários.

