
LISTA DE MATERIAIS 2023

2º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL

COLOCAR O NOME DA CRIANÇA EM TODO MATERIAL DE USO PESSOAL INCLUSIVE NOS
UNIFORMES.

O MESMO DEVERÁ SER REPOSTO QUANDO NECESSÁRIO PELA FAMÍLIA.

MATERIAIS

● 01 Garrafa de água  (gravar o nome);
● 01 Troca de roupa completa de uniforme com nome (no caso de troca na escola);
● 01 Camiseta Malha (grande de adulto) usada para pintura;
● 03 Caderno grande (capa dura liso, cor amarelo) com pauta de 96 folhas dever de casa e sala;
● 01 Caderno grande de pautas verdes capa dura;
● 01 Estojo completo com 12 lápis de cor triangular/ 1 apontador com depósito / 2 borrachas brancas;
● 03 Lápis de escrever triangular (repor quando necessário);
● 02 Foto recente 3x4 cm;
● 05 Pasta trilho papelão qualquer cor (inglês, música, datas comemorativas, avaliação diagnóstica e

literatura);
● 01 Jogo de canetinhas hidrocor ponta grossa com 12 unidades
● 01 Tesoura escolar plástica sem ponta (gravar o nome)
● 01 Caixa com 12 unidades de gizão de cera triangular;
● 01 Mochila
● 03 pacotes de sulfite branco A4 - 100 folhas;
● 02 Revista velha para recortes com figuras grandes de animais, carros, paisagens ou esportes;
● 01 Bloco de papel Canson A3 20 folhas - 140g/m²
● 01 Bloco A4 Lumi paper
● 01 pacote de sulfite amarelo - 100 folhas
● 05 Folha de papel Color Set (cores variadas, sendo um preto)
● 05 Refil de cola quente fino
● 03 Folha de papel crepom (vermelho, preto, rosa)
● 03 Tubo de cola branca de 90g
● 03 Rolo de fita adesiva colorido
● 01 Porta retrato 10x15 cm
● 01 Par de meia branca nova (tamanho único);
● 01 Pincel chato nº16
● 01 Rolo de fita crepe
● 01 Tela para pintura 20x30 cm;
● 01 Pote de massa de biscuit branca;
● 01 Caixa pintura a dedo com 6 unidades
● 01 Massa de modelar 500 grs.
● 01 Pote tinta PVA 100 ml
● 01 Tinta de tecido (cores fortes e alegres);
● 01 Caixa de giz escolar colorido plastificado
● 01 Caneta para tecido a base de água;
● 01 Caixa de sapato encapada de amarelo, contendo: 01 rolo de espuma para pintura, 01 esponja de

cozinha, 01 rolha, jornal velho, 01 CD, 01 caixa de fósforo grande vazia, 01 par de meia fina usada;
● 01 Pop It Fidget (quadrado tamanho médio)- será usado para trabalhar consciência fonológica e

conceitos matemáticos. PODE SER USADO

LIVROS LITERÁRIOS

- Eu sou assim e vou te mostrar



Editora: brinque book

Autor: Heinz Janisch

- Abremente mini  5-6 anos

Editores: Catapulta

(entregar junto com o material no início do ano)

INÍCIO DAS AULAS

Dia 06 de fevereiro

Horário especial de adaptação para os novatos: 06/02/2023  a 11/02/2023: 13h às 15h ( se necessário, a
família poderá buscar antes).

Horário para os demais alunos: 13h às 17h30


