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EDUCAÇÃO INFANTIL / INFANTIL 2 – 2021 

 

 
apontador  com depósito p/ lápis grosso 1 

barra de silicone grossa (cola quente) 1 

bloco dobradura Novaprint coleção eco cores 75g/m2 4 formatos 1 

borracha brancas grandes macias  4 

brinquedo de areia 1 

caderno capa dura pequeno azul 96 fls 1 

caixa de canetas hidrocor Pilot (12 cores) Jumbo 1 

caixa de lápis de cor Jumbo triangular (12 cores) 2 

caixa de massa para modelar  Soft (12 cores) Ref 7312 Acrilex 3 

Caneta de retro projetor  1 

cola bastão 40 gramas 3 

estojo de tecido com zíper 3 repartições (material durável) 1 

folha c/ 20 etiquetas cada brancas Pimaco ref 6083 5 

gibi 1 

lápis grafite pretos Jumbo triangular 4 

olho de boneca nr 14 20 

pacote (100) palitos de sorvete madeira madeira 1 

pacote papel desenho A4 gramatura 140 branco 1 

par de cadarço tênis adulto para alinhavo 1 

pasta polionda azul tam. Ofício (resistente) 1 

pincel chato número 12 Ref.805 1 

pote de gliter  2 

pote de guache 250 gramas 2 

pote tinta para artesanato 37 ml 1 

pote tinta para tecido 37 ml 1 

pratos com papelão dos dois lados tam. 5 diâmetro 22 10 

rolo de fita crepe 48 mm x 50 M 1 

saco plástico ofício transparente grosso 30 

tela pintura 24x30 1 

tesoura sem ponta em inox com o nome gravado 1 

tubo de cola branca  Tenaz 110 g rótulo azul  4 

tubo de tinta relevo   2 

utensílio doméstico plástico  1 

 
 

TODO O MATERIAL DO ESTOJO DEVE VIR NOMEADO UM A UM (lápis, lápis de cor, 
canetinha, borracha, apontador, tesoura, etc) 

 
 
 
 
 

VIRE A FOLHA 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL 
 
01 creme dental infantil 
01 escova de dente infantil 
01 squeeze para água 
01 caneca plástica 
01 rolo papel toalha para lanche 
1 caixa lenço de papel 
 

Este material deve conter o nome 
Obs: a troca das escovas e creme dental será feita pela mãe quando necessário. 
 
 

MATERIAIS PARA ARTES, CULINÁRIA E FANTASIA 
 

01 camiseta USADA para pintura tamanho maior que o da criança 
01 pote de sorvete VAZIO com tampa 
01 revista para recorte com bastante figuras 
20 sacolas de supermercado 
 
 

ALUNOS NOVOS 
 

• 01 sacolinha “higiene” (adquirir na escola) 
 

NOTA: 
Os papéis sulfite, color set, cartolina, crepom, dobradura, seda, E.V.A., camurça, laminado, 

cartão, serão comprados pela escola mediante taxa de  R$100,00  que deverá ser paga  
diretamente para coordenação no dia da entrega dos materiais – 20/01/2021 

 
 
 

 

ENTREGAR O MATERIAL NO DIA 20/01/2021, DAS 8H00 ÀS 11H00 DIRETAMENTE PARA 
A PROFESSORA. 

 

 
 

 


