
LISTA DE MATERIAL – 2018 

NÍVEL II – EDUCAÇÃO INFANTIL 

01 estojo com três divisórias 

04 lápis grafite (triangular) 

02 borrachas brancas macias 

01 apontador  com depósito 

01 tesoura sem ponta 

01 caixa de canetinhas hidrográficas (ponta grossa 

- 12 cores) 

01 caixa de giz de cera (grosso – 12 cores) 

01 caixa de lápis de cor (triangular – 24 cores 

01 trincha larga 

01 pincel redondo nº 14 

02 colas líquidas (110gr.) 

01 pote grande de cola (1kg) 

01 caderno quadriculado grande de capa dura 1cm 

(190mm x 248mm) 

01 pasta azul pequena polionda para guardar 

agenda  

02 cadernos  azuis (brochurão), capa dura com 

margem grande 

02 cadernos grandes de desenho capa dura 

04 caixas de massa de modelar (ACRILEX-SOFT) 

06 potinhos de glitter nas cores: vermelho, azul, 

preto, verde, dourado e prateado 

01 caixa organizadora, plástica e com tampa ( 

tamanho de caixa de sapato) 

01 fita adesiva papel kraft 

01 fita transparente larga (durex) 

04 blocos de papel Canson A3 branco 

02 blocos de papel Canson A3 colorido 

01 malote cristal com zíper (354mm x 227mm) 

01 pacote de papel sulfite branco (100 folhas) 

01 alfabeto móvel (pote com 150 peças, 4mm, 

emborrachado) 

05 folhas de papel crepom (cores variadas) 

01 pacote de palito de sorvete colorido 

03 folhas de EVA lisa (cores variadas) 

03 folhas de EVA estampado  

02 folhas de EVA com glitter 

01 metro de contact colorido 

02 metros de contact transparente 

1 metro de tecido ( algodão ) 

01 lixa para parede nº80 

05 folhas de cartolina (cores variadas) 

01 brinquedo pedagógico (pode ser usado) 

01 CD 

04 guaches de 250 ml (cores variadas) 

03 livros paradidáticos (apropriados para idade da 

criança) 

01 caixa de cola colorido (6 cores) 

01 pacote de lantejoula grande com 100 (qualquer 

cor) 

01 pacote de penas coloridas (qualquer cor) 

01 pacote de olhos artesanais (tamanho 8) 

12 botões médios e 12 botões grandes coloridos 

03 revistas usadas (Cláudia, CARAS e NOVA) 

01 tela em branco (20 x 30 cm) 

01 camiseta grande (aula de artes) 

02 caixinhas de lenço de papel 

01 garrafinha para água (tipo squeeze) 

01 lancheira com nome da criança e com 01 toalha 

de mão 

01 mochila com 01 troca de roupa (trazer 

diariamente) 

1 foto do aluno (3x4) 



1 foto da família (10x15) 

1 foto atual do aluno (10x15) 

 

MATERIAL DE HIGIENE (USO DIÁRIO) 

01 creme dental infantil 

01 escova de dente 

01 bolsinha com zíper (para objetos de higiene 

bucal) 

OBSERVAÇÕES: 

- Os materiais deverão ser etiquetados com o 

nome completo do aluno e ano;  

- Os materiais deverão ser entregues na primeira 

Reunião de Pais que antecederá o início das aulas. 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

1º Semestre 

Livro: Óculos de biscoito 

Autor: Jonas Ribeiro 

Editora : Paulus 

 

2º Semestre 

Livro: Embaixo, em cima e dentro da rima... 

Autor: Jonas Ribeiro 

Editora: Franco 

 

 

UNIFORMES 

Será vendido na Juniformes 

Rua: Dr. Presciliano Pinto, 2261 

Fone: (17) 32312738 e (17) 32252174 

 

Os livros também poderão 

ser adquiridos nas 

Livrarias: 

-Firenze – Rua General 

Glicério, 3250, Centro. 

-Espaço – Rua Rubião Jr., 

3532, Bom Jesus. 


