
 

 

 

LISTA MATERIAL– EDUCAÇÃO INFANTIL IV  - 2019 - 
(   )2 Pacotes lantejoula grande(cor diversa)                          

(   )1 Caixa canetinha ponta grossa     

(   )1Tinta Artesanato PVA 250ml(cor diversa)    

(   )2 Guache250ml(cor diversa) 

(   )1 Pincel nº 12 

(   )3 Rolinhos de papel crepom cores diversas 

(   )1 Pasta catálogo capa preta c/50plasticos 

(   )2 Canetas permanente preta 2.0  

(   )1 Eco cores(6 cores) c/48 folhas      

(   )2 Folhas de EVA lisa cores diversas     

(   )100 Folhas papel sulfite branco A4     

(   )2 Folha EVA glitter 

(   )1 Revistas para recortes com figuras  

(   )1 Avental para pintura simples       

(   )1 Caixa Lápis de cor triangular JUMBO     

(   )2 Caixas de massa de modelar soft c/12 cores   

(   )1 Tesoura sem ponta      

(   )1 Eco cores multiformas (12 cores) c/24 folhas    

                         (   )1 Cola TEK BOND nº2 pequena 

                  (   )1 Rolinho de espuma p/a pintura 

                  (   )1 DVD virgem 

                         (   )25 Palitos de picolé 

                  (   )1 Fita crepe larga 48x50 

                  (   )1 Pacote pano multi-uso(Perfex) 

                  (   )1 Eco cores criativo (8 cores) c/32 folhas   

                         (   )1 Pacote forminha p/masinha     

                          

(   )2 Fitas durex larga transparente 48x50  

(   )5 unidades prendedor de roupas madeira 

(   )1 Cola branca liquida pequena 

(   )2 Refis de cola quente fino 

(   )1 Borracha branca macia 

(   )3 Lápis pretos nº2 

(   )1/2 metro de plástico para mesa 

 

MATERIAL DE USO DIÁRIO: 

                      (   )1 Mochila c/troca de roupa 

(   )1 Lancheira  

(   )Uniforme escolar 

(   )1 Escova de dente c/capa protetora 

(   )1 Creme dental 

(   )1 Toalha de mão c/nome 

(   ) 1 Garrafa plástica para água(Squizz) 

(   )1 Pacote lenço umedecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 
1. Os materiais de uso pessoal (agenda, lápis, estojo, 
cola, régua, tesoura, caneta, marca texto, apontador) 
devem ficar dentro da mochila; 
2. Os materiais de uso individual deverão ser repostos 
ao longo do ano; 
3. Todo material deverá ser etiquetado com o nome do 
aluno; 
4. O uso da agenda é o nosso meio de comunicação, 
nela estarão os bilhetes, tarefas e avisos, enfim, tudo o 
que diz respeito a vida de seu filho. 
 


