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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  2019  - EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL 1 
(Trazer no dia 04/02/2019)  

02 folhas de EVA com gliter (sem enrolar) 
02 folhas de EVA cores diversas (sem enrolar) 

01 folha de EVA (plush - sem enrolar)  
01 folha de EVA BRANCO (sem enrolar)  

01 fantoche  
01 cartolina americana  
01 cartolina branca 

01 rolo de papel crepom liso  
01 bloco criativo (espessura 120g/m) 

01 folha de papel nacarado 
01 fita dupla face 

01 cx de cola colorida (lavável)* 
01  caixa giz de cera 06 cores meu 1º 
giz(Acrilex) 

02 potes de massa de modelar 500grs 
02 potes de tinta guache – 250 ml 

01 pacote de olhinhos móveis (grande) 
01 metro de tecido (estampado ou florido) 
01 pacotinho de mini lacinho de cetim 

01 fita larga transparente 

01 tubo de cola glitter  
01 tubo de cola relevo  

01 folha de cartolina laminado  
01 rolo de fita crepe 19mmx50m 

01 pincel brochinha nº00 * 
01 pacote de balão nº07 
01 jogo de montar de blocos Gigantes * 

200 folhas de sulfite A-3 (75grs) 
100 folhas de sulfite colorido  

02 tubos de cola 90grs *  
02 canetas hidrográficas jumbo (lavável)* 

01 rolo de fita Kraft 3M 38mmx50m 
03 metros de TNT (liso) 
01 tubo de tinta dimensional metálica  

01 rolo de pintura TAM. 5 mm e diâmetro de 
35mm 

01 caixa de lenço de papel 
05 metros de fita mimosa 
03 bastões de cola quente(grosso ou fino) 

01 pacote de palito de churrasco grande  

01 camiseta adulto usada (para aula de 
pintura) 

01 pacote de lantejoulas (grandes nº10) 
01 pacote de palito de picolé colorido 
01 bola de plástico nº 08 

01 pacote de algodão  

01 livro de banho (plástico ou de papel) 

01 brinquedo adequado à idade da criança: 
carrinhos, bonecas, entre outros. (evitar 

brinquedos eletrônicos) 
01 cx de sapato encapada * 

Somente colocar nome no material que tiver (*) 

MANTER NA MOCHILA E LANCHEIRA TODOS OS DIAS 

04 fraldas descartável  
01 pacote de lenço umedecido  

01 pomada para assaduras  
02 caixas de luva descartável (ficará na escola) 

01 troca de roupa completa * 
01 calçado extra* 

01 garrafinha para água* 
01 toalha higiênica com nome bordado 

  
 ATENÇÃO! Para um melhor desempenho na execução das atividades propostas, ressaltamos a importância do aluno 
manusear e estudar com materiais de QUALIDADE e que proporcionem maior SEGURANÇA! 
 
 
 

AVISOS IMPORTANTES 
 
DIA 04/02/2019 – Recepção dos pais para a entrega de materiais e primeiro contato com a professora 
regente. Trazer somente o material que ficará no colégio. 
 

• 08h00 - Para os alunos matriculados no período da manhã. 

• 13h30 - Para os alunos matriculados no período da tarde. 
 

DIA 05/02/2019 – Início das aulas  
 

• Período da manhã – 07h45 às 11h55 

• Período da tarde – 13h10 às 17h30 
 


