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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  2019 
EDUCAÇÃO INFANTIL (1 a 3 ANOS)  

 
 

INTEGRAL 
 

01 caixa giz de cera 06 cores meu 1º giz 
(Acrilex) 

02 potes de massa de modelar 500grs 
01 pincel brochinha nº00 * 
01 pote de tinta guache – 250 ml 

01 jogo de montar de blocos Gigantes * 
01 caixa de lenço de papel 

01 camiseta adulto usada (para aula de 
pintura)* 
Tecidos (retalhos) 

Sucatas: revistas, jornais e gibis velhos, lã, 
botões... 

 
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (itens 

que ficarão na escola) 

01 pacote de fraldas descartável*  
01 pacote de lenço umedecido*  

01 pomada para assaduras*  
02 caixas de luva descartável (por semestre) 

01 garrafinha para água * 

01 garrafinha para suco* 
01 Kit Higiene bucal (escova e creme dental) * 
 
Reposição dos materiais durante o ano 
 

MANTER NA MOCHILA E LANCHEIRA 
TODOS OS DIAS 

01 troca de roupa completa * 
01 calçado extra* 

01 toalha higiênica com nome bordado* 
 
Somente colocar nome no material assinalado (*) 

 

SEMI-INTEGRAL 
01 caixa giz de cera 06 cores meu 1º giz 
(Acrilex) 

02 potes de massa de modelar 500grs 
01 pincel brochinha nº00 * 

01 pote de tinta guache – 250 ml 
01 jogo de montar de blocos Gigantes * 

02 tubos de cola 90grs *  
01 caixa de lenço de papel 
01 camiseta adulto usada (para aula de 

pintura)* 
Tecidos (retalhos) 

Sucatas: revistas, jornais e gibis velhos, lã, 
botões... 
 

MANTER NA MOCHILA E LANCHEIRA 
TODOS OS DIAS 

 

05 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* 

 
Somente colocar nome no material assinalado (*) 
 

 
 

OBSERVAÇÕES: 
• Reaproveitar os materiais utilizados no ano anterior e que estejam em bom estado e qualidade; 

• Prezar pela simplicidade dos materiais; 

• Durante o ano poderão ser solicitados materiais para reposição conforme a necessidade; 
 
 

 
 

 

 


